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 ع كلا 0 جابيقا 0

 3 دا 00 198
 الاي : امحش وديرمم ١ قلتها 0 0 ش

 اايربعي 0 1 ا هازل د

 2 3 ش

 ير 5 اد 100

 / ينشب يودع 1#

 |٠ سس هن هوما [ن"3ن71 ىبا

 ايدكس نا ماينو اانا ين
 .يس«نانور مينميم ]0 ةعقس !ادميمهتر 81]ا علل

 6 هى اسمر وقتل نوت ىنلاب | بعلو ضار 27 نإ ةكفز مت كلا معادملا
 نيمو | بيرهينلموا#] دفيع دا لا لق را 5003 انوي سلا كيبلازلا

 ١ع المل قرالوة معلم رم اعبي اذ 270 00 07

/ 

 0 1 0 ١ داموا 00 0

 ٠  0عع لسا كب ايد َ 5 هلا انياب رتسمإبإ 0 117

 اميل 0-5 ل ع ا ري 0 ص 1
 انفتماءلا 1211 ادا اعجاب دمر 0 5 000 يلوم 7 ب ًانييبتا ا
 الئااإ م عميل غب اامقيفسيلول طبت هى اان اهل يقبأ ءامدن ل !ءيلبل ب 0
 فاننا ديس تل اجل هلي 4 ب "عرعر 2 نب اانييتت ًْ 0 0
 ا 4 هيلث 1 ذأ 5 2 1 بيب الور هللا 7 7 ١ ير 5-7 ١ اال م نايا, هب اامكنم ااشلا لاك اكلانقب ةيينيلاعب 09 " 0 ل هللا ا 2
 هللا حر حينا / عر ةليرل ل ليدز ياللا علنا

١ 

 رس 3 تارا يو ميكو

 3 57 ا 0 1

 "ل خل
 هيفي كافية | لل اب هن اديب نبا
 م 3 7 م دال اهنا جيده ماد 00
 الخ كن 00 8 قب نا 57 4 0 يسير الاناكي نوااعون# -

 رابغ ةييع الرم دبا رادع

 هانا هيي )5 5 اما 0 ل 7

 هدا نعش !هيزااطرتتال ٠

 اي بسلاسل صيرازلا# كالويإ

 0 ا 5 ١ ُ 200 5 00 ا بايو م ايبا



 اواب/

 واما ىناسيغبلا كارملا

 20 ناطقيلا وبدأ

 18 هزلا/ ةظقب

 2 قاميلا

 151 نوجر#

 ه: [مم ىديزيلا داب "9 ىلع ىدنزيلا

 واعور نمو ,ال.ه دج ىديزبلا 141٠١ ىيلسلا ديسأ نب دبزب

 بو[ ربا ىديزيلا| 2673“ ىسعلا تا
 :5 موع ةزمح ند ىلع دجراسب 6730٠١ متاح نب دبزب

 17 الا ةمرخم ند سبق مليم راسي 17

 13 ههروفعب 8 هعإ ككلملا دبع ند دبزيإ

 1575 ىبسيع ند دهن ا

 3 1 نيفشات 0 لقسوب

 2215 ىرهوجلا فسوي

 0 نيدلا نير رفظملا وبا : "1 دواذ نب بوق#
 . .٠ 22,4 و489 و ه١ سلك رد كودك 15| نست نإ ددزرب

7 

 كلا كم : هر و الاخ خو وعم 35 تك
 :دات:[, 12 [ةربلا دبع ند بفسولا هو 111 12 الإ[ ةيوعم نيا دنإرل
 22 1 ىدع نب لنسوي [ ٠ ببطلا ىداعلا بوقعبوبأ 21 ليلا د ديزد

 ىدامرلا نوره ند فسوي

 دءاقلا ا نسوبودا

3 |5118 ]82,6 

 : ١( بوقعي ىسبا نبا 511٠١ نوره نتادثوي
 + [:6 ىويصلا توقعي | 106 بسيبح ىعاا نب دنا

 6اس 317 يللا كدر ورا 0 نايفس ىسبأ نب ديزي

 25 [ 51, 8 ٠١١ ىلصوملا ىلعيوبأ 1 ملسم ىبأ نب ديزب

 و0.0, 13 68| ةقدص نب شبعب هم هز*/ ىراضنالا ديزي وبا

 و || ث,23||[ ىجراخلا ديزيوبا

 ىض ١١

 ىدنكلا ىسويوبا
 *”02 ىفدصلا سنوي ندا

 ءامسالا رثكا نمضتي ثسربفلا اذه نا هللا ككحلصا ىلعا هبيذهنو باتكلا اذه عض ثايملا لاق

 ابيقرو ايدنه امقر مسا لكل 0 ايو تايفولا نم لولا نجلا 3 اهر 53 ءا ءاج ى لأ مالعالا

 كلت نم رطسلا ىلع الدم ىناقلاو اهيف مسالا دجوي ىتلا ةحفصلا ىلع الدم لوالا نوكيل ابحنرفا
 ءامسأ تسريبفلا ىف 0 اذاو هتجاح ككارداو هبولطم لوصح قنحصتملا ىلع لبسنل اذه ةىفصلا

 نم اهد دعب ماقرالا ردد انليفاو تكلد د قوفامو د نينثا نم ةبكرم اهارتف ةتبلا مقر اهعبتي ال لألف

 ءذلا 52080 3 ١ تسريفملا نضر ككل سضوم ىف 0 كح ليوطتلا اوررذا ل ككل انانتحا لذ ةلفغ

 0 نأ ليف دقو اهكيبتت ) ذه نم ك : -5 5 ثلاغلا مسالاو ١ ىناثلا مسالا دد د

 ف للا اكاد ىراقل نيتك تكلذ ةحصو هدببج لذبي ناو هلمع,ى لامكلا هل لك ١

 دعو ولأ هلو ىريصتل نع رولا إلا نم ةلاشأو اهبل لع قكش دلي رثعب ىجش سانجأ نم تاطاغ

 هقيفوثو هللا نوعي ىناثلا ءزجلا نم درفنم لصف ىف ملا ءاش نإ امل ىميوقش



 ىباصلا لالد

 85 ئفرلا ءالعلا ند لاله

 6559 ىركسعلا لالدوبا

 م لداكلا

 | ةيرقلا نبا ىلالهلا

 89 مامه نا

 2: ةز١ ىنادمهلا

 054 ىناذمهلا

 ككلملا دبع نب دهن ىناذيبلا

 200 كيلا تو
 5عدز ئناذيهلا نبا

 1و |8685 ءامسأ ثند دنه

 و [١ة:ةمئلبلاثنب دنه

 14 |هر* ةدينبلا

 ,ه هالإ ىريبحلا لوهلاوبا
 7 "| ىملسلا ءالعلا ند جابه

 8ث ثيه

 ساأرؤ نب مثيه

 ا ةفنحلا ند نجي ند 0

 120 ىماسلا

 د( "دإ ديحاا نب هللا دبع ميه نبا

 1 اه ئراكبلا ءاجبهلا ودأ

 رفافا ةلئاووبا
 د7 "|| ثاحاو

 17 الام ىدحااولا

 , :٠5 دمحا ند ىلع ىدحاولا

 23, 18 [[5 نالكرأو |

 11 35| طسا و

١ / 

 26550 ىنادغلا ناسح نب عيكو., :3,و [5 هللا ديم ورا بط ساولا

16 1 
 158[ ب دحالا نايح ند لصأو

 15 “| اطع ند لصاو

 2205 ىدقاولا

 1021 ,الإ][ دعس ند دجحت ىدقاولا

 الإ ءرمع ند ده ىدقاولا

 115 7:95 ةبلاو

 18 ا// طابمد ىلاو

 1810 ةقيطيغ نب ةدو

 18 1[ ةروص نب هبجو
 8 "د6 شحولاوبا

 16 197 تاعدولا ودا

 1 ىزارلا قارولا
 ج85 نازولا

 هم [”[ربزولا ىبا نأ

 دو هز[ عاسو

 13:1[ حاشو نبأ

 7 515 ربكمشو

 22 حارز نب حاضولا

 250 عع ةلعو

 9 [83 سايا نب ءافو

 22 15عافؤر ونا 7قبأ

 6 8 ىفولا
 20 7تقولا اود

 هج [[8 ديلولاودا ىشفولا

 47 حارجلا ند عبكو

 ١1 عيكو نبأ

 121 عم ديلولا وأ

 1811٠ ديلولا ىبا نبا

 ١ ئنولا

 6 ء[ع ديعس ند بهو

 231219520 |[5 هللا ديع بهو ندأ

 ىدوعسملا بهو نبأ
 18 2[5 نوبه»و نبأ

 0" ىناردولا

 را ةلدةكرلا مالغرساب

 23 2/8 نيسان نبا

 27 هزعال , 6 |خهإ , 28 9  ىصحيلا

 ه ح80 ديل

 16 [ ةع ىدمحع)

 اا هو, د ”[* مثكأ نب ىسيصعلا

 591,23 "1, 2250و 5

 5 |50 ىكمربلا دلاخ نب ىبع»

 231 ا! دابز نس ىحب

2701 

 15 541 , 8 [5)9 ديعس نب ىلا

 ت |ه8 ىولعلا هللا دبع نب ىبعحت

 3 مع[ ةسانك ند دج ند ىببح#

 17 [1© نيعم ند جبع

 185[ ىيص# ند ىلا



 , 15 [[8 , 8ع دووم نيدلا رون
9 

 ل 5 2 ناقوت

 6, 433 ثرحلا وبا ىلفونلا

 ,( و دهم نب ىلع ىلفرتلا
 عه نونلاوذ

 نيدرينلا ٠ 5

 النيروز٠٠5 2

 ٠.٠ ىيلاعتلا ىروباسينلا

 ا مكامحلا ىروباسيلا

 ىدضاقلا ىروباسينلا
 3 نيد طع ارب

 ىبيحم دعسوبا ىروباسينلا

 15[ نيدلا

 نب دجت ىروباسينلا

 5 الإ

 239 ليدلا

 13 عم ناراه

 قىنوراملا
 0 نب مشاه

 2. ملكتملا مالس

 ١-0 نبا هللا دبع

 ليعمسأ

 210 ديعسوبأ

 لا دبع مشاهوبا

0 

 و نزسح , 8 "|

66 

 156 هللا ديعودأ ىمشاهلا

 دحاولا دبع نيورمعوبا ىيشابلا

24 
1. 8 
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 ب 15 ةييشاكلا

 ر4 214 ةدوذ نب اه

 ه[11,5 [15 ىسلدنالا ىناه نبا

 لطاؤنووا ىناه نبا

 :ه.[ 6 ىلعيوبا ةيرابهجلا ندا

 23 1*2[ ريزولا هللا ةبه

 هإاب دوعسم نب ىلع ني هللأ ةبه

 هم ةهزث» بناكلا هللا ةبه

 10 1917 ةقلنه

 :3 1.١ حورسم نب ةريبه
 طايخ نب ةقيلخ ةريبه وبا

 3 ا/.5 ةريبهلا

 هو "عع 5 [49 ةريبه نبأ

 27 181 ريزولا ةريبه نبا
 20.” رفظلاوبا ةريبه نبا

 1و 46 حاتم

 71111 نشك نب ةيده

 5” ء.,.عز ىنايدبلا
 ه2 ٠١ ىلذملا

 ةاا/ ليذملا

 ا: فالعلا ليذبلا ودا [5

 12059١ ليذه نبدأ

 5 ا ىيكت رك وبأ ليذه نبا

 3 ع. اره

 ايكلا

2+ 6.6 

 ىسارملا

 روذر»

 25 05 نانس ند مند

 14 الا 6 ةمره 0

 قووزامإل:نباعلا) نب نوره
 1 الأ 20000 نوره

 7817 سوما ند نوره

 9 || مجذملا ىبح» نب نوره

 مال ىورسمملا 1

 عما ماسلا ىوربلا

 دعم ىساقلا ىورملا

 : [129 دعسوبا ىوربلا

 "9 ديبعوبا ىوربلا

 ه8 ه7 ىوربملا دبهشسم
 16 15١ ةريره ىبا ندا

 9و1 مكحلا ند ماشه

 ماتا ىموزخملا ناميلس ند ماشه

26 

 ع1 ىومالا نمحرلا دبع نب ماشه

15 

 د5 [”[2 ةبقع ند ماشه

 م 6.5 ماشه نبا

 83/١ ويشي/ ىب ميشه
 18 عا ةرامخلا ةميشه

 د2 مع ىمزيلا نافهوبأ

 ىنيدلا فيس ىراكهلا

 عمدإ ىلع ماسالا ميش ىراكبلا

 هدر" ده نب ىبسيع ىراكملا

2259 

 داون



 : ١[ قارولا

 ىدادغبلا ميدنلا

 | سع نيسحلا

 هردا ىلوصلا ميدنلا

 || ىلصولا 0

 ؟5 ىلصوملا ميدنلا ندا

 21 ال|[عريشدربلا

 18 "| , هج هع ىلعتسإاو خا رازن

 اةادنلا ىكلم ىيعذلا رازنوبا

 0 نيسح رازن نبا

 ميهر

 15 1 انف

 مو ىاشألا

 ند و دأ زك د

 551 نايفس نب نسحلا ىرسنلا

 ةيحد

 17 * 2 قوسنلا

5 

 دخل هللا دع وداأ

 كيصنلا

 5 بناكلا 0 فلا ودآ هللا رصن

251 

 و زى ىلجم نب هللا رصن

 م. نادمح نب ةلودلارصن

 همم ىدبيحلا ةلودلا رصن

 13 (8* ىملسلا جاجلا ندرصن

 دم [”ؤ[6 ىثيللا رايس نب رصن
 23 [”الال ثبش ند رصن

 17 | مصاع ندرصت

 و 22و كالا 9 | سابع ند رصن

 28 تةضأر 2( 0 مب

 ف

 ىنملا نب نايتف ند رصن

 « 1 دجت ندر

 13 ىسدقلا رصن

 ه1 [286 روصنم ند رصن
 هه |"/8 ىربالا ىرونيدلا رصن را

 12 م.ورابجلا دبع نبرض وبا

 هلا[ [”[ ناورم نيارضن وبا
 23 معان ىرصنلا

 قذديبلا ى

 16 م0 بناكلا ريصنلا
 :7 5" ثرحلا نيرضنلا
 10 هل ملم نيرضنلا

16111 

 1و 551, 24 61 ماطنلا نبا[ 3
 1[ ريزولا كلما ماظن
 ه7 ةزغ., 295 ىجخلبلا ماظنلا

 هد "هع ىاعنلا

 ىرطف ةماعن وبا

 18 9 ريشب نب نامعتلا

 10 نامعتلا قئاقش

 15 |“ ىضاقلا ده نامعنلا ندا

 8 (اللزيزعلا ذبع نايعتلا نأ

 5 "6 ىضاقلا نايعنلا نئا

 4 قامعتلا

 ب |” ةينامعنلا

 1409٠١ ةمعتلا نا

 5 هج ا/عإ
 تل

 جالص نب نيدلارو و

 هد اش فعن

 مب طفاحلا ميعن وبا

 1107 ىرفنلا

 هيوطفنت 6[ ,2061 ,1١09 3
 الا سيفنلا

 هد "1 ىلبرالا سيفنلا نبا

 19 01 عيفن نبا

 1 ال, شاقنلا

 2س رس يحتل ةطقن ند

 1 كاع نت ريشا )!ىرمتلا

 16 ٠ ا اريمن نبا

 27 هزل ىريمت

 17 584 ةعسوت ند راد

 هد |الع دنا

 28 ىناوربنلا

 6٠١ لشن وبا

 ا ا قدزرفلا ةجوز راونلا

 , هد ,|١ 22 [[:199 ساون ونبأ

 دق عنالر 1 |ةهقر دق ٠7

 عوز ,18 [99, 1299 تخون سأ

26 

 هد | ةينحولا

 27 6[ ىناماسل اسلا دسأ نب ين

 11 اوبتما ند و

 11 ىناماسلا رصن نب عون

 , 81 ندد

15 1 



 3 كرت ناربم نبا

 120 ناجردم

 22 "6 نافهودبا ىمزمملا

 هل 00 رلا ككلا
 15 [[1 دودوم

 8 509 ككرابملا نب دودوم

 ىدضو دس 7

 717[8بوباوبا ىنايروملا

 5 ىروخلا ىنايروملا

 و 2 ىحالصلا 0

 27 هدأ“ فرشالا ىسوم

 26[. ىنارصنلا ىسوم
 ىتاميصالا هللا دبع نب ىسوم

6107 

 27 08 نوره نب ىسوم

 23 اا” ىناهبصالا ىسوم وبدأ

 ب | ”عاخو 3 ا ىرعشالا ىسومويا

 هد 1[5 ىمشابلا ىسوم ىبا نبا
 تعم ايالصوملا نبا

 191 ميدنلا نبا ىلصوللا

 هب عال لالحلا نب قوما

 ىرمعلا شب

 35[[و هدب[ مداختلا سنوم

 :2 ٠١|( هبوب ةلودلا ديوم
 24[ ىلعوبا ككلإا ديوم

 ه5 ه٠“ ةيم

 .ةلا ودأ قفوملا

 هوب دمحأ ىناديملا

 األ

 هد ةز“| دمحأ نب دج ىناديملا

 دا "هر 28و تو 89 ناسيم

 8.215 ىلإ اكيبلا

 16 193, د7 134 لئاكيم نيا

 3 | ساليم
 17 6٠١ ديمحعلا دبع نوميملا وبا

 16 |٠١ أنيم

 98 ىنييملا

 15 8| ةقرويم

 انئ5 ىلئانلا

 ه5 5 "9 ىرجانلا

 23 عه رعاشلا مجانلا

 د1 ٠١ ٌةيجان ودأ

 26 [ بسبشالا رانلا

 و 5هأ) ككوزان

 1و 58 ىرشانلا

 87 رعاشلا رعصالا ىشانلا

 دا |ريشرش نباىرابنالاربكالا ىشانلا

 قناجرالا نيدلا

 70 هللا نيدلرصانلا

 24+[ ودع [ةح ىزورملا رصان

 , 18 عم ةوكربش ند نيد أرصان

 ها 24 15

 1 الازع ميعن ىبأ ند عفان

 : ععا» صضفانلا

 18 هر “الع ءاشقان ندا

 26 ةرعر 13 هز ىمانلا

 8 عالد ىثرامحلا غبصالا نب ةثابن

 ت85 بيطخلا هئابن نبا

 2:5 رعاشلا مئابن نبا

 15 عال ةيسينلا نيا

 26 ام ةليقن

 :ه هأإ“ , :ه [82 باجعن
 6 ٠0٠١ ةملس ند حاجت

 د5 عالو داجتلا

 10 ب 125, هد ةراجتلا نبا

21 

 12 1 را

 دلا مج

 دلا محل

 دلا

 8 هذح هللا دبع ع ندب

 5 ىراغلا نبذ

 1 دوج

 ياسعود سس ةيسن نبأ

 2411 لا

 | نساعنلا

 : هز[ 1267. نناستلا ندا

 ه6 |"5 ىنازيوشلا ربرحت

 1 ل مل

 ّّ ميهربا ىعختلا

 مالو دهع ند قوعسأ رى ىهنلا

 بوقعي اونا. ئدادغبلا ميدسلا



 : 56 زثافلا كلما

 :: 810 نيدلا ءابيرهاقلا كلما
 نب .خريدلاكرضان نماقلا فعلم

 ةوكر بش

 "| نيدلا ىقن رفظملا ككلملا

 6م مسد نيدلا 2 رعملا ىكلملا

 ندندلا لرش مظعملا فككللا

 : [8[ و 88[ ىسيع

 ةلودلا سيش مظعملا كلما

 ه6 سور د 88 لماكلا ككلملا

 1147 ثيغملا كلما

 ه4, هازل ىجيلصلا ىركملا ثكلملا

 , 14099, دم ”[["روصنمللا ككلملا
 10 تأا/

 4٠ نيدلارصانروصنملا كلملا

 1: ن5 بويارصانلا كلما

 16 [7؟دوادرصانلا ككلملا

 [58 ةاحنلا ئكلم

 , ها نالسرا بلا ند ةاشكلم

1 12 

 16 م ةيعجنتلا ةكللم

 9و [٠١ 27 [1٠١ ,11 ىتايم نبا

 : هما, 15 [4.[9 [ة[رذانم نبا
 7 ىرانملا

 22 ١0 درجز امم

 دركرانم ١5 23

1 

 5 اع مشيل كثنم

 ىقيجعلا نبدلا ييهتتم

 م ةؤزخ بجتتملا نبا

 13[, دق [[ال, و1[ مجنملا نبأ
 م م80 هللا ديعوب| مجننملا نبا
 عود ميدنلا مجمل ل نأ

 16 ةذح , دب 58” ىادنملا نبا

 و عا ةدنم نبأ

 ١" ىسيحم نب دج الدلم نبأ

 8 "0 دازرهش نب ةدنم ند

 هر "خو دوراجلا نب رذنما

 6 عال ىمكحعلا ر ذنملا

 11 ىروباسبنلا رذنملا ندا

 ميظعلا دع جريدلا ىكز ىرذنملا

 ,دم [١[ ردك الالو هج الا“ وهو 6ع

 16 [|8و 2 اع

 101١ عرفعج ىسبأ ند دهن ىرذنملا

 26 |[2ءريتسنملا

 24 ةز"| ىوارفلا روصنملا

 [ة[ردمن| .رماعب ئدبأ نب روصنملا
 14 1و

 ,16 ["ربرضلا ليعيسأ نيروصنبلا
 دو

 2 "| رامع نب روصنملا

 ||[ مئاقلا نب روصنبلا

 هم 8[ ناورم نب روصنم

 2 [[ لزلز روصنم

 14 0 ىسوطلا روصنموبأ

 5 سو نميلاب ةروصنملا

 2 [2ع , 16 [|“ ةيروصنملا
 عه نيدلا لايك ةعنم ندا

 نيدلا فرش ةعنم سا

 داب رىدم نيدلا دايع ةعنم نا

 [١ ذقنم نبا
 ككابملا ذقنم نبأ

 1و 20[ ىردكنملا

 اف روكنملا

 :: [59وريع نب لابنملا

 :4.ن "15 ىجراخلا لاهملاويا

 و2 0ا/, 15 25“ ىلبنحلا ىنملا نبأ

 15 1207 نايتفلاوبا ىنملا ندا

 1و 5 سلاما ولا نبا

 1و 515ربجونم

 22 1151 برح ةيلم

 2 [ذف رازد ند يحب حما

 6 ”هع ,ال/ ىسليارطالار ينم نبا

 23 , 123١ شرابم

 1514 ىدتيلا نأ

 3 أع مجمل

 هت م ينادللا دهبع ىذا

 15 |”ان” ىلصوملا بذيملا

 5 “5 ىضاقلا كيذا

 ده ٠١ ىنغللا ني بذهملا
 عيبا حربا ايدلا بذبلا



 1 الإ[ , 2[ دشا

 5 |[ دحاولا دنع

 الزان رمخم

 ند رمعم

 ةديبعوبأ ىئثملا نب رمعم

 10 [[ 0 ىراصنالا رمعم ودا

 7 0١٠ربرضلا رمعم وبا
 و [15 ديحا ند ثكرابلارمعم ودا

 , دم ,٠١[[ 1327 الدناز ندب نوم
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 4 13| نعم نبا

 18 هزخال ىيبلعلا رك كب نب هبرعم

 3 اال نسئطحا ند هبوعم

 1 ىلا يدخ ند ةبوعم

 3 00 نب ةبوعم

 205 588 ىدنعلا

 ندد! نيك باث ىدادغتلا

 2108 نيد ١ نيعم 2.

 هال [1[“و [!؟ريزولا ىبرغملا
 1 ذل و 10 تا ىبرغملا ندا

 1 185 سلغم

 نيل
 27 1| 0/ كعم

© 
 15 |. جارجلا 0 لد

 13 585 لضفملا

 |غد ىبضلا ند مصاع ند لضفملا
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 11 41 ىددجلا دهيغ ند لصضفما
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 نيحم لضفلا ندا

 اهم

 3 | ىكعلا مكحلا نب لتاقم

 14 |١ ةربقم ماقملا

 0-0 نيسحلا ١ ةربقم

 ” دهم

 29 هم مرتقملا

 ه5 هز دوسالا ْس دادقم

 15 "029111 ىفيص نب سدقم

 12 1205 ىسدقما

 معهد نسحلاو يأ ىسدقلا

 "8| رهاط نب ده ىسدقملا

 "كامل ميهرد| نبرصن ىسدقملا

 1و 79 برقملا نبا

 1 المخ د2 ا[ مسقم نا

 22 81و م1 عفقملا نبدأ

 م4 ل4ا/, هج ع”. دلقم د

 ةأأ ىنابكلا دلقم ندا

 عنقملا

 دأ

2 

 نانس وبا

 221 هللاب

 نقم نب

 هما
 مع

 12766 مرخم نأ

21 

 27 مرحلاوبأ ىف

 8 25 ”8| ر السلا روصنم ند 5

 ىلا
| 

 "898 بلاطويا
 17 1 0 ند

 6 هز“ ىضاقلا ديعس نب ككلم

 1,62٠ «نرشالا ككللا

 كم ءاشنهاش لضفالا كلما

 نيدلا رون لضفالا كللا

 بويا نيدلا مي د لصفالا كلما

]| 

 6 مس دسمالا كللا

 [ة“رهازلا كلملا

 8:51 ملاصلا ككلملا

 عئالط ىلاصل كلا 0 ا

 ل ّآ 3 0 5 كس لا ااصلا ككلممللا

 12 | بويأ

 نبذل | حالص ندر هاظلا نككتاللا

 5 هأال

 15 سوو لداعلا كلملا

 22 بودأ ن 2 لداعلا ككللا

 نيبدلارون لداعلا كلما

 َُك 0 0 ارون لداعلا كلما

 ا

 ( [ةلز بزعلا ككلملا
 ممع نيدلاريبظزيزعلا كلما

 8هاإ دهتزيزعلا كلما

 نبد دلا ثابغزب نعلا ككلللا

7 

 رايثع نيدلا دايعزيزعلا لكلا
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 22 الا حورطم ندا | 5ةردؤو 15 6| ةيبتش ند 4

 ,2:(ع ىراصنالا ديلولا ن 0
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 موز- ىناسارمخلا ملسموب|
 :7 "![رهف نب ماسموبا
 ىسبنعقلا ةياسم نبا

 ةء[مر دسم ندا

 9١[ بيسما ندا

 14 [15 ةليسملا

 تا[“ عواشم

 1 ةهحذح ناشم

 23011 | ىييوبلا ةلودللا

 نيدلا فيس بوطشم

 ى5 بوطشلملا نأ

 11: هز5 لاصم نبأ

 , دو الات ىدنهلا رهاد ند ةصصم

 كنف ةرهثمم

 هد الإ“

 11195111 قدزر ند بعصم

 :5 [٠١ ريبزلا نب بعصم
 اال دم م ىريبزلا بعسصم

 16 عن و 1 216

 12 65 قا نب دهم ىربعصملا

 5 5, 4 55 ده ىصيصملا

 ل1١ دهازلا زرطملا

 3ع عر ه0 ال" رعاشلا زرطملا

 ىعارخلا كا ند دورطم

 18 هدد ةبرطم

 22 6٠٠ ىعازجلا تلط 1

 نب ربيطملا

 نيدلا ندز نب ىنيدلا رؤظم

 ,و9 الهر 23 [20, ٠١8 ىروبكوك

 , والا“

 د5 587 مالس

10062٠, 226٠ 

 ىتسبلا رفظملا

 ىروزر+بسلارفظملا 200

 فسوي نيدلا ندز رفظملا ودا

 1 كت طم

 11 [.[ ريطم

 18 ا 8 طم

26 

 1301111[ س ايا نب عيطم

2166 

 8 ”(2ارفاعملا

 100 ىرئفاعملا

 رابجلا دبع بلاطوبا ىرفاعملا

10 » 

 م.م فكلما دنع ىرفاعملا

 |5 مصاع ن نب دج ىرئاعملا

 ,177 11: 1[5 نارمع نب ىاعملا

 10 9ع

 2( |4107 ىلاعملاوبا

 [407 ىريظحلا ىلاعملاوبا

 د ىلاعلاوبا
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 هز "م ىثيبدلا ديعس ىلاعملاوبا

 90 004 , 3 ةلا/ دبعم

 5 | ىبسبعلا ثرحلا نب دبعم

 26 ها“, د [82 ديعم مارب

 ه [88 بنعم

 راو ار سلات هللا تقر دعما ننا

161 , 

 27 01 ةلزتعملا

 و25 ٠ |0 15

 16 هللاد دضتعملا

 ل نب دمتعملا ىجللا دابع

 ه2 ٠" شاوريف ةلردلا دهتعم

 زعملا دعم

 1306, 7 هع لذعملا نبا

 :26 5.0 دمصلا ديع لذعملا نثا

 1 لانعل ا

 1716 اةرعملا

 و [2٠

 :: ١ ىخركلا فورعم

 69|[ 3و 204,111 فورعم سا

18 

 ند ةلودلا زعم

 ,3 09, 1 |60/ دعم ميمثوبا زعملا

1 4 
 |ةهرشعملا وبا

 7 515 ىسيننلا 77-000 ندأ

 78 بتاكلا ىلعمللا

 18 157 ىدزالا ىلعملا نبا

 م هيود

 ةديبع ودأ ىنثملا ندر معم 2931 |4لا/ نادك



 اد. [.8 79 سابعلا وبا دّربمل
706 

 ٌةعتم 1٠١9 15

 13 الإ", 5| ىبنتملا

 5 |[28 لكوتملا
 و591, 31 نمد وتلا

 "| ىونملا هيوتم نبا

 3 [تةعروسملا نب ىنثلا
 و ةزإ , : 5٠٠ ىضاقلا ىنثملاوبا

 د0 [9[ ىشاجملا

 :4 [51ريبج نب دهاجم

 8 |[ ةزوربب دهاجملا

 فيلا دا رماعلا دماجت

 , 1و 21.4 18 ىرقملا دهاجم نبا

 رباخحر دج |1823[ 461

 راوياك نيدلادهاك

 :4 115 ىليجلا دجملا
 6 99 ليعمسا دجما وبا

 مع. كازغلا نيدلا دجحم

 1110002 صفحو هدأ : نيدلا دجم

 وه هع ةددحللا

 17و

 دا ةأعو 57 هز ىبنتملا ند دعم

 ةزه, 3 ١.2) تارفلا نب نسحملا

 10 59 و 4

 20 عع” نسحعملا قدا

 4 037 ةبوث ىبا نب ظوفحم

 10 تع ظوفحم نبأ

 7 59 ىنابيشلا ماحم

 1![رقابلا دهم
 **[ داوجلا دهم

 1٠١ ىسايلسلا ده

 دم ىركسعملا ده

 ةممرطتملا دهم

 ءا 'ليكولا دج
 16 ”عو هللا دبع وبدأ دمحم

 د(

 نب دهن

 د دهن

 * مهرب: ن دو مع
 1 هعدسالا ةيحاا

 0 ىشرقلا دمحا ن

 أ مع داود دبا نب دمحأ ند دج

 هب 8 |ةنالحلا سمش ند دا كليا د»»

 تأاب دماح نب دمحأ نب دي *[)“ عيمج ند ىلجملا

 را رااامل قوحسإ نو دج |55 ىيساملا

 245 3 م. ةمالس نب نساحم

 215 ىتاهبصالا قحسا نب ده |[ نسحلا وبا ئيضلا ىلماخلا

 25 الإ[ راشس ن د د و خو و آو

 16 12٠ رود نب ده أ هد هز“ نيسحلا ىبا نب بوح“
1. 6 

 1 1 ىكمربلا ميجا ند كا

 5 د م
 "هر "و ىفنحلا نسحلا نب ذهن

 6 لالال , 23 عمال, 3 | ةاللو د

 حارجلا نب دواد نب دج

 019٠١ دايز نب دجت

 0377 ىبلكلا بئاسلا نب ديحم

 00 0 م

 1هز ا ىدقاولا دعس ند دهم

 13 1267 ديعش ند ده
 تتناكلا'قرزالا ديعس ند ده

 28 كا

 1 اد ند دج

 7 قع نب ناييلس ند دجن

 نب ده

 ه1 01 راوس نب ده

 15 0 ناس

 24 |9218 |اعق ةوكريش نب دج

 را ىسدقتلا رهاط ندادع

 ىدارسيقلا

 د هللا دبع ند رهاط ندع

 16 تالاثرهاط

 ( 68 دعس نب هللا دبع نب ده

 16 ىلإ رهاط ند دع ند دع

 1 عفقملا ن 2 هللا دبع ند 3

 0 1175 ىربتع دتعلار انكلا دبع ند ده

 ىبا نب نمحرلا دبع نب ده
 200 ل

5 



 15 [58 نوثاخ رابك

 2 [007 ىشاوك

 1014 ةوركلا

 1.8 ىروبكوك
 4 5[ ىموك

 اد 6 عراق غور عمر ىتارتبلا:ايكلا
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 ديزيوبا داديك نبا

 4 || ناسيك
 ع ميهرب | ناسيك نبا

 "7 سوواط ناسبك ندا

 1 | شيك

 2011 بسارازه ند دانقيك

 17 25 نيجال نبأ

 هد "[ ليعمسا ند نوزال

 3م ةنامل

 ا

 هر ألا ع

 1311 ميجحل

 ه5 1:5 ىحعل

 ه5 ٠.5 ىبعل نبأ

 و من[ , 18378 ىمخللا

 ه5 158 ىتسبلا ىمخللا

 8 م.و دحاولا دبع ىمخللا

 ديتعملا ىمخللا

 ىنزللا 3١

 18 ه5 ككل

 ا

 مو. ةعيبل نأ

 5الس» فنعم نب طول

 10 | , ج ثا/ل, 21 560, 3 هز ولو

 7 ةزتث ىسوم ند دمحأ ىاوللا

 87 ىول

 ”|١ دعس نب ثيللا

 3 هرعإم, ه 950 ىتيللا

 نمحرلا دبع ىليل ىبا نبا

 "تع دج كفل كا نبأ

 :ه "| ةنيل

 14 أو

 20 [ع9 رماع ءامسلا ءام

 "1 مسرتام

 ىبوزقلا ةجام ندا

 6١1 نوشجالا

 | نوشجالا نبا

 ت0 ىناراملا
 26 هز[ 4 [ 55 ىنادراملا

 3[ ةدرام

21 

 2.6 قرام

 19 1٠ الزام نا

 16[ ىرزاملا
 |” ه ىوعنلا قزاملا

 ناورم نب لضفلا سجرسام نبأ
 نا

 "26 ىلع نب ده ىسجرساملا
 11 "6 لموملا ىسجرساملا

 ا عا الوكام نبا|

 , سو ةقلام

 "اع سنا نب ثككلام

 د ككلام

 25 قوط نب ككلام

 ع عدهم نشا وبا ىكلاتلا

 نوما زورا 'ىكلالا
22 

 ؟|رانبد ن

 2 ع
01 

 2 رصن ودأ كلاما مو

 ىنيلاملا

 ا مسقلا هبا نوداملا

 ىنوماملا

64 
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 متم سابعلا نب نوره ىنوماملا

 6و5 6

 || ميهربا ناهام نبأ

 17 96 ةناوام

 ىدرواملا

 ند كرابملا

 و5.5 ناهدلا نب كرابملا

 6 ال1 5 ايدل

 وا|50ةهدمحا

 , 116 ذقنم نب لماك نب فكرابملا

 3 عا

 9 6.6 ككرابملا ن ككامملا

 15 هز 0 سا

 عم دهازلا هللا دبع ككابملا نأ

 ىلع نسحلا وبا كاملا ندا

18 
 دمحأ نيسحعلا وبا ثرابملا ندا

 عج 18غ



 ةرابقلا 1١ 16

 319 ناوريقلا

 او قيشر نب) كاكا
 1 1945 هللا دبعودأ ىناوريقلا

 د9 (عإ1 , 18219 تايقرلا سبق

 14 "| ةعافر نس سيف

 ,11 )"0 ةدابع نب دعس ند سبق

600 

 دان ىييبمتلا مصاع ند سبق

 , 5 15 ىرقنملا مصاع ند سبق

7 

 ه [”.ع لابق نب سبق

 18 [86 ناجرم ىلوم سبق

 :ءالاا رعي وب ]سك ةربرح

 ا/ا/آ

 8 |” روصنم لماكويا
 12 "21. 2048 , 7 95 لماك نبا

 21 111 ةريبك

 :: ||[ ريزولا دمحا ند ريثك
 هاا كت ند را

 600 ةزعريثك

 "51 ريثك نبأ
 13 خو ىشرقلا ريثك نبا

 6 هز28 هللا دبع ريثك نإ

 لاك نا

 3 |27 لحكلا

 +042 ىحكلا

 12 هأزخ ءاردك

 6 [95 , "| ىسيتاركلا
 25 05 مارك نبا رهاط ند ده ىنارسيقلا نبا

 هالات, 18 ا[ , 45[ ىسدقملا

 0 ىبورلا بئاكلا

 ”."زئاوجلاوبا ىطساولا بئاكلا

 12 5 شداك نبا

 21 1 ىناورز اكلا

 هم |عه ةلودلا لبش روفاك

 , 26 5 , ٠00 ىديشخالا روفاك

 26 [الع

 70 ةافكلا ىاك

 "1١ رفعج وبا هيوكاك نأ

 25 4 ملكا

 ه هزة , 13 /" رواش ند لماك

 14 [!/روصنملا نب تمارك

 17 16. , 26 ةؤاع جركلا

 ىديبحلا نآورم نبا ىدركلا

 هد [عازرك

 3 هد ىنامركلا

 3 سود ىامركلا نبا

 13 [61/ ةمركلا

 14 508 زبرك

 :4 111 ىناورزكلا

 :4 10| ىنورزكلا
 هد "عرعر عما ٌتاسكلا

 و [88, 7 [8, و [8ع مجاشك

 11 0 ةييشكلا

 17 ىبعكلا

 زم”هع ىخلبلا ىبعكلا

 18 |[ت1/ اثوثرفك

 13 ”رعا/ ذاب الك

 13 2 دج نب دمحا ىدابالكلا

 26 5:05 ديعس نب دمحا ىبالكلا

 [”روث وبا ىبلكلا

 نمحرلا دبع ند دمحأ ىتتفلا

22 

 191 دهم ىبلكلا نبا

 ه [”[”,ت تباث نب موثلك

 هوز[ ردع نيب نقلك
 17 2167 ضايع ند موثلك

 بوقعي سلك نبا

 و [51 راكر وبا ىناذولكلا

 25 "| ىلصوملا راعسلا نب لامك

 ىروزربشلا نيدلا لامك

 26 7 ساتكلا تاب

 3 [5[ ىبيحتوبا ةسانك نبا
  هرعرح قنانكلا

 5 عال قنانكلا نبأ

 ه5 هز ةدنك

 10 “| ىدنكلا

 ه1 [91 دج رمع وبا ىدنكلا

 |8 بوقعي ىسوي وبا ىدنكلا
21 



 هز ةببتق نبأ

 505 ىشاوغلا لف

 15 ها” رضنلا ثسب ةليثق

 [13 كر جادقلا

 24 الا

 24 ةالع ديد

 و 2 بارقلا نبا

 هم | دارق

 25 "| اطارق

 دج علا ةفارقلا

 و 284 قفارقلا

 10 55 سشوذأرق

 21 عال ةبطرق

 5 |[88 , ه5 |41/ هيوغرق

 1 لوقرف نبأ

 هج الءاعر 4 || ىطدرقلا

 نسحلا ويا مصعالا طع هرقلا

2*1 

 1 [[1 ايبنرق
 ها[ 11 نادمح نب نينرقلا وذ

10 

 هد ["| شاورق

 و 2.6 ىعيصالاو با بيرق

 : مه ,الإا ةعبرق نس |

 6 558 لبربج ةبرق

8 

 "98, اا“ رفعج ند دج زازقلا

26 

 7 12| نيوزف

 , 178 هجام نب ظفامحلا ىنبوزقلا

11 26 

 26 [15 لصوللا ىلاو ىنبوزقلا

 11 [ .ىرايعلا ماسق

 هد [ز21 ىرسقلا
 , [29 هللا دبع 1 هلاك ىرسقلا

 كير ناك ال

 ”*.رعاشلا ىلطسقلا

 11 [88 ةينيطنطسق

 رقنس قا ةلودلا ميسق

 هم عه مالسالا نيز ىريشفلا

 هج عال ميحرلا دبع ىريشقلا

 عا ميركلا ذيع [ئريشقلا

 معنملا دبع ئريشقلا

 14 5 دعسوبا ىريشقلا

 1465 ديعسودبا ىريشقلا

 و26 12و 617 مسقلاوبا ىريشقلا

2 

 10 ”؟؟رصن وبا ىريشقلا

 2666 ىرصبللا راصقلا

 و |« ىرصقلا

 ,7 ا, "عال هللا ديعوبا ىعاضقلا

 : هاا , 5١ [ة رى ددحأإ

 19 نابلا بيض

 , +[, ع0. ىوغللا عاطقلا نبا

10 

 28 سمع, 1و1 ناطقلا نسا

 : 215 ىروباسيللا نيدلا بطق

 13 ههه دودوم نيدلا بطق

 ه6 [هعىدنلار طق

 "#9 برطق

 ه5 , 1778 سرطق

 د١ ةءاسفلا نب ير

 2 مو ىبالكلا ككردم ند نطق

 22 [/,4 |, د [ 1 عيبرلا ةعيطق

 هد [[آ٠٠ فيطقلا

 دق[ ورع ميكح نب عاقعقلا

 هد الإ ه ,سمأ ىبنعقلا

 عز” ىشاشلا لافقلا

 "هع ىزورملا لافقلا

 ه4. 86"ربزولا ىطفقلا

 15 2:12 شيبح ةبالقوبا

 61 سفالق نا

 4 [2[9 بويلق

 11 6/0 ءاريقلا

 11 121/1, 26 675 ىوارمقلا

 14 هز لبنق

 18٠٠05 نيتابزلا ةرطنق

 و "2 ىريراوقلا

 ةيقطسلا ا
 21 سمو



 هد عا ىدادغلا دهم لصضفلا وبا

 ىدادغبلا نمحرلا دبع لضفلاوبا
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 12 200 نوماملا نب لضفلا وبا

 10 ل40 , 17 207 نالضف ندا

 3 5٠١ ضايع ند ليضفلا

 12 (عإ5 ءاغففلا

 1و هدد اقف ندا

 ه5 | ككيكفلا

 و .1٠[[ | رفعج حالف ندا
 ه3 هزتع ةقيلف ندا

 14 ركل مف

 هدإ ةلودلا دضع ورسخانف

 81 ىبيدجنغلا
 4؛ 58[ ىنيدنفلا

 17 ه٠ نمحرلا دبعوبا ىربهفلا

 18 ٠.5 ديشخالا ند سراوفلا وبا

 ممل ىقناروفلا

 28 2175078 ككروف نبأ

 14 65.9 بناكلا ضايفلا نبا

 3 0 ديف

 16 2 ربق

 56١ ةريف نبا

 25 5 درج دزب ند زوربف
 57 ذاباز وريف

 ه ميهربا ىدابازوريفلا

 |(25 نابوث ضيفلا وبأ
 آ1.-195

 ابا
 2396 ىسساقلا

 عا ىساقلا ندا

 هع لاعبا نسيت نيوبانق
220 

 13 159“ , 18 |0نع ىسداقلا نا

 ها 75 سوداق نبا

 |1168 ىدادغبلا ىراقلا
 قرش ناساف

 111٠١ ىشرحلا ةعيبر نب مساقلا

 و 5 90ه , هلع مالس َّك مساقلا

8 

 , 4 |"ريزولا هللا ديبع ند مساقلا

 49, 14 [علش د2 ا

 فقادوبا ىسبع ند مساقلا

 ةدعركب ىدإ نب دج نب مساقلا

 3اس ىعالا مساقلاوبا

 3 الع ىدادغبلا مساقلا وبا

 د 99 طقاحلا مساقلا وبا

 16 |" وصلا نب مساقلا وبا

 23 285 لضفلا نب مساقل وبا

 هوب ال#» بتاكلا م-اقلاوبا

 مساقلاوبا

 علو ر دم |[ةو 26[ مساقلا نبا

18 

 1 [هريزولا

 9 1 27 اهلل ىنويساق

 ع5 ناشاقا

 16 557 ربزولا ىناشاقلا

 [هصاقلا نبا

 ىنامم نبا دعسالا ىضاقلا

 2201 نقورشالا ىضاقلا

 داب 0 منكالا ىضاقلا

 1 [18د [ 2 نيسح ىضاقلا

 16 585, 27 588 نيقفامحلا ىضاق

 11 ىفاريسلا ىضاقلا
 2519 "68و ا لضافلا ىضاقلا
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 !5/|ة), |:9'ليعمسا ىعوبا ىلاقلا

 ا

 1868 الق ىلاق

 م0رعو 1,15١ ىقابلا دبع عناق نبا 5

 12 15[. 10 ةاالوو

 هم هز[ هللاب رهاقلا

 |"عرهوج دئاقلا

 لوقرذ نبا ىزمحلا دئاقلا

 12 ٠05 , 5!” زامياق

 دج م.م لابق

 هالآ[ شبق نبع

 1 ىشيقلا

 2012.٠0 ىطبقلا

 16 ا ىصيسقلا

 هقاب ةماعد نب ةداتق

 :8 08 ديعس ىنب ةبسيتلق
 25 [تا6[ , 518 مامسم نب ةببنق

5 



 باب

 الاعب فل ور
 ال ناروث ن ةدذلا| رخف

 75,7 | , الا ىضرفلا نبأ نس 51 ا

 ه عبو عرفلا

 11 0 ناغرف ندا

 ىناغرفلا ١١ 25

 ندع ىزارلا نيدلارك 0 ناشاف

 فلخ نب بلافوبا كلملارخت مو ديبعوبأ ىناشافلا
 نسحلا نب دهن دقرف نبا رات |١١ انيرعت طيح لد ةفاشافلا
 ه5 ١٠ امرغلا مام الذب ش ءاسنلا رخف ه0 [2[ ةيقن جوز لضاف

 ماس قنوجلا باتكلارخف
 5 اال“ , 15 ىوغبلا ءارفلا
 ده ثم ءاز هلأ ندا

 .108٠ ليوطلا ىيح» نب لضافلا

 13 ع5 قاقدلا تن ةمطاف

 1 "ىدرذنملا كثنن ةمطاف

 1 64, 3 نسحلاوبا 0ك افلا

 6 ىديبلا زئافلا

 3 هاله, د: [”14 ةورفودأ

 8 [0ه[ ةورف مآ

 8 |[ " ةاشنهاش" نب ةاش خورف

 16 || و11[

 8559 نيدلا زع ةاش خورف ,

 ىقوجلسلا دوه نبا ةاش خورش

 و 509 , 16 [القر دج [18

 18 5أ9 دمحأ تارفلا ىن نأ

 ه0, 11 رفعج تارفلا نبا

55 23 

 : عر ةز١ ىلع تارفلا نبا

 هد ةز١ سسابعلا تارفلا ندا

 40 ىنادم-علا سارفويا

 قدزرفلا سارفلاودا

 14 59 ىديهأرفلا

 , 15 عزل 153,18 ىوارفلا
18 

 عروس قئاف

 ه1 003 ةقفاف

 15[ هرخ ملا

 فكرو 00 ىنفلا ودأ

 ,ه نم ءادقلا وبا ن 1
6 

 1 خسف وب قورفغلا

 6 |” نيدبرف

 1و 8١ اسف
 7907١ فراشك ه0 7 ضان

 3 [9[عو 20 15 ىوسف

 5114 حبصعلا

 حالال ىدابارتسالا ى ميبصقلا

 54 ىنادمحعلا لتاضفلا وبا

 ؟١ ىلجعلا ويقل وبا

 هلم "عر 8 "حو , ١م دمت ىردرفلا | سإ :ئولعلا موتفلاوبا

 02 . ه8 !ىروغاشلا نايننف قارولا دمحا جرفلاوبا

 21 6٠ ا ىناهبصالا جرفلاوبا 1 شويح ند دهغ نايت لأ ا

 رار |ةحرا ةالد عيبرلا نب د١ لضفلا 19 |( ىملسلا جرفلا وبا ها ا

 هو زعورع , ١ | ومس عراوو ةؤر*ر هواه قدزرفلا | ٠ 25 عم3 ىنملا نب نايتفلا وبا

 تا لهس ند لضفلا

 تالإ ناؤرم ند لضفلا
0 

  00نوم“ ١

 23 عاجشوبأ ىصرفلا 8[, 25 ٠|[ هيوق ند ل دلارخف



34 

 [81 شايع نبأ
 5 0, و[ 5 ىنادغلا 19 32723 و 0 ضايع

 17 ٠09 نوذيع

 كار رورملا مرا ا15
 11.7 ىمشاهلا رفعج نب ىبسيع

 كل دبل لا ندب يد

 061 زيزعلا دبع نب ىسبع

 20 [[| ىلع نب ىسيع
 هرم ىفقثلا رمع نب ىسيع

 20 ا/[ محازم نر

 11 1 لقعم نب ىسبع
 00ز6 .دوذوم نب _ىسع

 هد. زدافلا ىبسيع

 ىراكبلا هيقفلا

 8 |” قرغلا
 8 معرس قرغلا نبا

 10م ةطانرغ

 27[ نقم نم ببدرغ

 3 هز“ ضيرغلا

 ه 2| ةلازغ

 12 "| بيبش ثنب ةلازغ

 همك 1 جونفلا وبا لقازغلا
5 

 25 [82 ىبسيعربن
 57و 2016 ١٠281عرمتلا نيع

 2 000 نالزغلا 11 0 ز”| , الءه ءانيعلاوبأ

 و "1 قرع 26 ت1, ه6 ٠١٠8| ىنيعلا

 6 لال“ ةنّرْغ هدو دودوم ند ىز اع

 هال. نيدلا حالص نب ىزاغ

 ٠١ ىزغلا | ىكنز نبا نيدلا فيس ىزاغ

 27, |” ناسف

 1 الا ريبزلا نبا ىناسغلا

 قابجلا ىلعوبا ىناسغلا

 ةلودلا ةدعرفنضف

 زرطملا باعث مالغ

 نامهدوبأ ىنالغلا

 10 الع, 9

 23 ه. ىقفاغلا

 و د2 هالال نوداملا لاخ ييكلاش

18 

 16 [8 بلاغ هقيوس

 |2[ ىنايتلا بلاغوبا

 2704 ىرطماويا ىنادغلا

 22 ال عنودمحت ن: ةلودلا سرغ

 24 "عا ىبباصلا ند ةمعنلا سرغ

 2711 نيمسحلا نب ىلع ىونزغلا

 2115 نوبلغ 6ع ديمحأ ند دهن بلاغوبا

 1 نسحملا دبع ىنوبلغ 5

 ل مثانغلاوبا

 11 1[ هرداغ

 12,7 انه ىز أريش

 هد 555 نيدلا بابش ىروغلا

 7119 ىونغلا

 د 5عرارض وبا ىونغلا
 ه9 مال8 ىرقمللا سراف نب ثايغ
 13 [[2 ىقوجلسلا نيدلا تايغ

 ىراغ نيدلا ثايغ

 ها* ةمرلا وذ نال

 50" ظفاحلا ناليغ نبا

 مدل ىدسالا فكان

 ه5 نولجملا كك اك

 000 ردت تكئافودا 230 ىا |[ دماحوبا لاازغلا

 دحاولا دبع نب رمعم رخاف نبا

 رنا هذ د ف ىارلا سراف نبا

2765 

 14 [|| نيسحلا وبا ىسرافلا

 هد .هرفاغلا دبع ىسرافلا

 ة[ , 512519[ ىلعوبا ىسرافلا

 14| ه5

 14 0[. دمحا نب ده ىسرافلا

 هر» ضراف نبأ

 114+ جالا مآ ةغرافلا

 ١| ىلع وبا ىقرافلا

 ه٠, 515 دج مئابغلا وبا ىقرافلا



 عاب
 10 هز باطجلا ند رمع لبش ىبا نبا ىدادغبلا ىلع وبا

 ةهزهرذ نيرمع | ٠" ىروباسينلا ظفاححلا ىلع وبا

13 

 ه١ ىقرخلا ىلع ىبا نبا

 : |59 ىدبلا تسب ةيلع

 18 هزثالرك نب ةيوعم ىيبلعلا

 هو [.ى, 5.5 هيوب نب ةلودلا دامع

 شيطاب نب نيدلا دادع

 بوطشملا نب نيدلا دامع

 سنوي نب دهن نيدلا دامع

 5ال. ءالعلاوبا نيدلا دامع

 23 [9 ىنزللا دامعلا

 1015 ىلع وبا رامع

 6 م[ ةلودلا لامج رامع نبا

 35|[ سلبارط بحاص رامع نبا
 1 56.6 دمحأ رامع نبأ

 , 15 هالإ , 1و 621 ةزمح نب ةرامع

 15 هال[

 : |5إ ليقع نب ةرامع

 5001 دعس ندريع
 هزل ةبش ند رهع

 هج [18 ةلكش نيرمع

 :3 ”ع.زيزعلا دبع نب رمع
 هو ٠٠66| ءالعلا ندرمع

 ب حلال ىضاقلا دج ند رمع

 14 [[286 ,.5 [89 ةريبه ند رمع

 7 ةعيبر ىبا ندردع

 م[. ىوجنلا يلاصرمعوبا
 17غ“ ىضاقلا رمعوبأ

 ا نارمعوبا
 95[8 نوميم نارمعوبا

 1 ا ا نارمع ىبا نا

 ب هو نسحلا وبا ىنارمعلا

 23 ثا ةيمأ نب ورمع

 14 أ ثراحلا ىردورمع

 هنن ديبع نب ورمع |. 14 |[, . 5[ ئنييلا ةراسيع

31 

 هو مع نركرلا دبع ةرامع ندا

 0 نيدلا ةدمع

 8 |” , 4 [81 رمع

 11 [1 نارشب نب رمع
 أم تباث ندردع

 5 نيصح نسسردع

 6 مه: ىنانكلا ةمقلع نبورمع
 22 50 ىلع ند ورمع

 رع“ اك دعسم نب ورمع

 509 مثيهلا نب ورمع

 ||( بسبشا ورمعوب |

 1:91[, 55 ىنابيشلاورمعوبأ

 ترسم ءالعلا ند ورمع وبأ

 6 19 ىرورملا رصن ىرمعلا

 عاهرداقلا دبع هبومع نبا
 هز9 رمع هيومع نأ

 18 "08 ريمج نب هلودلا ديمع

 003 ورع ديعسوب|,ةلودلا ديمع

1 18 

 د 58” ىلعويا ةلودلا ديمع

 | وب10 ٠١[[ دب ١5 ديمعلا نبأ

8 1 

 14١ ينلاوبا ديمعلا نبا

 +58 دماح وبا ىديمعلا

 سو لييمعلا وبا

 8 [”هةريمع سأ

 "89 سينع نبا

 3 ما دادش نب ةرتنع

 11 مهإ , 25 ٠08 ىرنعلا

 11 ن4" يسعلا

 1 [ةحزت د 6١[ 15 458 نينع ندا

 مصاوعلا 23١[ 21

 ىناردنكسالا رهاط وبا فوع نبا

 26ه[, 4 تسال عد

 ب |59 ىدابعلا نوع

 1 0 ديك نب نوع

 :5 ه5 ىربر حلا نوع نبأ

 نب دج هللا ديعوبا نوع نبأ

 27 مهمه دمحأ

 6 [[2 نوع ىبا نبا



 و 296 قوصلاركسع نا

 5 لولا ركسع نبا
 1 نسحلا طمخا ورا ىركسعلا

14 
 96 نسحلا دهت وبا ىركسعلا

 دم ده ىركسلا

 6 ةه3 نالهويأ ىركسعلا

 5 ع[ و ت25 ىركسعلا نبا

 14 || ءالعوبأ ىركسعلا نبأ

 اعالا/راصعلا ندا

 7 05 اا( ببضعلا كالا ندا

 35| ىرفصعلا

 058 نورصع ىبا' نبأ
 8 59 ةيصعوبأ

 58| ورسخ انف هبوب نب ةلودلا دضع

24 ]| 5 ]3 

 1 حابر ىببا نب اطع

 :: 099'راسب ند اطع
 2301 ياا

 ا فراكك ةيلعاويا
 د: 96 ىوطعلا ةيطع نبا

 19 1 06 50 ىلا د

 ىلسوملا مجرتملا نيدلا قيفع

 25 |46 و 16 84

 28 | ىحح دراتلا فيقع نبأ

 20 7 بقعلا ىبأ نبا

 49 ئيباحصلا رماع ةيقع

 ابا

 هد |” رقعلا موب

 18 هز- لوقعلا ربد

 8 ع4 ةقيقعلا

 19 [215 ليقع نجعسم
 8 هر28 ديبع ليقع نبا

 6 || ىيقعلا

 لايقعلا
 14 ا ئيبقعلا نبا

 ماله ءاقبلا وبا ىربكعلا

 ا سابع نبا ىلوم ةمركع

 25 2٠ ككوكعلا

 ته ةلج ند فككوكعلا

 د نيسحلا نب ءالعلا

 هرعد

 ةساولا ىلع نب ءالعلا

 د ةلودلا ءالع

 ل

 و 165دمحأ نب نسخلا ءالعلاو دا

 120/1 ديعس وبأ

 ايالصوملا ن

5127 
 هيوكاك ند رفعج ن

 14 م8 ,5 7ة,عا/ ىرعملا ءالعل وبا

 21 0ا/ عادم ءالعلا وبا

 جايه ىيلسلا ءالعلا نبا
 2061|[ ءالعلا ىبا نبا

 3 711 ليذبلاوبا العلا

 6 نالعلا نبا

 ل ادا 11 ملعلا ىخا نا

 11 7٠١” ناولع نبا

 16 ال8 ىسوم نب ميهرب ا ىولعلا

 ؛ 29 رفعج ودا ىولعلا

 27” ىعبرلا ىدادغبلا ىلع
 5 ".٠ ديشخالا ند ىلع

 22 |[ ةيقك نب ىلع

 13 [)| دعج ند ىلع

 ادت ميجلا ند ىلع

 16 ٠١ , 21 199 ةرمح ند ىلع

 ئاسكلا ةزمح ند لع

 5 “ل ىنادمبلا متاح ند لع

 ه|هرالسلا نب لع

 ا روصنم كرد 0 ىلع

 ع2 سابعلا ن د هللا دنع 0

 20 |[ مالسلا دبع ند ىلع

 10 ا 6 اع 0 ند 1

 |" ناهام نب ىسيع نب ىلع
 15 تالا/ , 18 مسإ , 3

 25 04 ليضفلا 0 ىلغ

 دال كرو روس امل د ع

 689 باويلا دلقم ند ىلع

 2430/4 وكلا دج نب ىلع

| 
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 كلا ىضاقلا سا.ع ند هللا كيع

2) 

 15 ا ىسابعلا هللا كيدع

 رات[ ره اط نب هللا دبع ند هللا دبع

 م
2700 

 ه ا/ث5 ىومالاريع نب هللا ديبع

 م. هقفلا هللا ديبع

 ىصصاقلا اكدلع نبدجت هللا دييعودأ

 25 [9ا/و 8 نال

 نم: معك ل ىلع هللا كاع ولأ

 917 ى ناقل برح ند

 5 [0ا/ ىطدرج 5 1 رفعج مآ ة ةدانع

 طرمع حبب لدلك رعاشتلا يبانسعلا

 ل

 ا ىوهنلا ىد انعلا

 3 نويباتعلا

 10 |١ ةيداتع

 0 ةيهاتعلا ودأ

 دب )"| , 26 "لع ىرورخلا نابتع

 ةهماع 260

 © [ ةعيسلو ند ةدع

 ع الأ ةودو 112 هللا ديبع ند ةينع

 2500 ل اوزغ ند ةينع

 نسم رعاشلا نبتعلا

 20 "17/5 ىض ! هزولا .نعلا

 ابابا

 20 "1/9 رابجلا دبع نب دجحت ىبنعلا

 هم م9 ءاقتعلا

 3 عسر سو“ ىقنعلا

 ١ ندب نامع
 1401 ى ند نامثع

 م ا دبس ندريثع

 15 ع ةيجلا زئاجع

 اع درجمع
 وتنفلا وبا ىلجعلا

 501 2 نيدلا

00 

 جدام
1 

 ىمحكت

 5 ع4 ندا

 8 .ى ردو ا ةلودلا ةدع

 12 "إو. 10 |[ ٠١ ةاطرأ نب ىدع

 مزثا/ ىراكهلا رفاسم نب ىدع
 ه6 |[ 5 نيدلا لامك ميدعلا نبا

 1 تالع ىمقلا درو ندرفاذعلا

 ه5 "|| ةاشنهاش ثنب ءارذع

 ه هزه ىسوالا ةبآرع

 5 بيطخلا ىقارعلا

 ئيرراطلا ىفارغلا

 هير ىاكيناا ىقارعلا
 27 برعلا مأ

 16 , : 0 ىريبزلا برعلاوبا

 15 |مد ىجرعلا

 16 ”[.ريمن نب ةلقرعلا

 26 [9 ورع

 28 حم ةورعرب

 موال, د4 [95 ةنيذأ نب ةورع

 عه ريبزلا نب ةورع

 هى5 سسلدنالا ىبرعلا نبأ

 والا جرعلا

 4 ىضووعلا

 7 فيرعلا نبا

 1 | زازع

 0 ةرخارعلا ىحا نبا
 راهتخب ةلودلازع

 65. ىبرالارصن نيدلازع

 2و هن“ , :« هدأ ثككببا نيدلازع

 ةاش عورف نيدلا زع

 , و |ء[زعملا ني رازنزبزعلا
14 

 88 قوتسملا نيدلازيزع

 6 73[ ىناتسجسلا زيزع نبا

 6751 ىزيزعلا
 عنك هل ذيش ىربرعلا

 7 روما ركاسع نبأ

 مدع هيقفلاركاسع نبا

 16 ا”عو ةماسع ندا

 5 ىنالقسعلا

 8 [9ةرجالا“ مركم ركسع

 وال ىدبهلار كسع



 قلاخلا دبع نب ميحرسلا 5

111 

 ا قاعتمصلا قازرلا دبع

 عم مشاهوبا مالسلا د

 23 | ىرسابعلا 5 دبع

 لذعملا ن د دمصلا د

 2|[ روصنم نب دمصلا دبع

 1 ىمشابلا دمصلا دبع
 ؛ع.٠ دلاخ نب زيزعلا دبع

 ميت نب دادش سزي زعلا دبع

. 
 45 كتالضلا ا ند زيزعلا دبع

 ع ةنكلاك نب د ريزعلا 3

 | ىاورم نروزبرعلا ها
 كر ميظعلا ندع

 .راقلا رفاغلا دبع
 ىرذنملا نيدلا

 ى 22 ّ و 0

 12 121 ىرزيشلار افغلا دبع

 0 طواحلا لايعس كلل كسع

 0 ىكىرصللا

 ىيجلا رداقلا دبع

 عم ىدادغبلا رهاقلا دبع

 22 بيطغلا رهاقلا دبع

 عاد ىدروربسلا رهاقلا دبع

 ا/اب/أ

 0 0 دنع ندا

"0 

 28 ةز*5

 25 قال

 ءاجوصلا

 68 نوبلغ نب ن.سعحملا دبع

 14 |6431, 20 [[12 سودبع 0
 1 10 دماح ودأ سودبع نبأ

 د1 تاج ذكح سو كدبع ندا

 55 |هيدلدعم» نو نودبع | ىدع نب دنت ,ند ككللا دلع

 25 01| نودع ندا 21 72

 "ع ةدنم ندا ىدبعلا 24 عا ىطقسلا ككلملا دبع

 م ىوحتلا ىدبعلا هد رلاص ند كلما دبع

 5 0.“ ىسبعلا 0 .ريمغ نب ككللا دنع

 21:17 1٠١6 صربدالا نب ديبع| 14187 ناورم ند ثككلملا دبع

 ىلكعلا نايفس ن 0 نوسجاملا ند تكلا نبع

 هد[ , 15 [3 ىريشقلا معنملا دبع
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20 5 

 2722و 15 [1” ىمريمسلا

 7 [ هال طاسيمس

 23 [02| مانس

 15 مالا" ثباث ند نانس

 27111 نقم ند ببرغ نانسوبا

 ماد يلحلا نيجنافتتلا .ناتلماؤبا
18 

 56" لبس نبا

 170 نالبدس

 يراجنسلا !١ [24

 ” م05 , م ءامكلم نب رديتس

16 

 7 [.9 | درجتتس

 03[ 5و | «نجدسلا

 14.1059 ككهاش نب ىدنسلا

 جا الاى , د2 ةيدنسلا

 2711 ةريئيتسلا ندا

 65:نيبدلا ءايض ىدروربسلا

 ةزثؤ نيدلا بايبش ىدرور.سلا

 23 098 ىسخرسلا لبس

 ا”ث.ل ىتاتسجتسلا ديت نب لبس

 8 1١ نوره نب لبس
 8 هزت ١ ١ فسوب نب لبس

 :8ز689 دايز ني لبس وبا
 4[ ىدعاسلا ليس نما

 ات[ بتاكلا لبس نبا
 طظفاحلا ةزريح ,مساقلا وبا ىمهسلا

| 13 

 ه6 5[ نمحرلا دبع نس ليهس

 و1 ىليبسلا
 2 هزعال داوسلا

 ها ىداوسلا نبا

 16 ا/.5 دوس

 257 ىمرادلار حبا نب ةدوس



7 

 و هز, 6 [38 ناديح نب ديعس | 19|[, :1!|9,[ 4812 ىطقسلا ىرس
 23 [عال, مه ءافرلا ىرسلا

 نورصع ىبا نب ىرسلا ىبا ندا

 مور

 17 0 جرس

 04 6122و ع جرس نبا

 12 (ال[" 6

 د0 هوا ىجدرسلا

 "ا
 15 056 ةداعس ندا

 7 ةوروحلا اداعس نبا

 6 مسم ىسلبلاريخلا دعس

21 

 اكل : هزع ةريشعلا دعس

 نعبر محلا دج ندادحح
 8 ك3 ىلحعلا نورد نب دعس

 1201١ ىنا ذمحلا لئاضفل اود أ دعس

 ىوتملا دعس وبأ

 22 1| طظعاولا دعس ودأ

 153 |م”مريزولا دعس وبأ

14 

 26 5 دعس ودأ كاحلا

 731 سوأ نب ديعس

 18 الآ رداح ند ديعس

 [859 ريبج نب ديعس

 5 ل5 دييح ند ديعس

 171 عج ند ديعس
 11 0 ملاس نب ديعس

 ا 18 ديعس ىببأ نب ديعس

 "0 زيرغلار دبع ندا تين
 ه ه٠. تكلبلا دبع نب ديعس

 و ع/ه ىدزالا ىلع نب ديعس

 [11 ككرابملا نب ديعس
 تو ةدعسم نب ديعس

 و 599 ةبيتق ند ملسم ند ديعس

 3١[ بيسملا نب ديعس

 تاس, د ١2 لوحالا جاجت نب ديعس

27 

 ةلودلا تيس َّس ةلودلا ديعس

 6 ةأءو 1 عاق

 ا". سنوي ند ديحا نب ديعسوبأ
0 

 4 15 ىطمرقلا ديعسوبا
 18 [57 حافسلا

 17 119 ناوحفسم

 13 6012 نأوفس

 , 17 ("|ا2 ىبلكلا دربالا نب نايفس

4 

 27 |[, هج “و [؟ا6ىروثلا نايفس

 19[ دبزي نب ةبوعم نب نابغس
 16 تءا/ ىسيبقلارقسلا وبا

 1307 بالقس سا

 3 هدؤ لزجلا ايقس

 5 [0 , 22٠ ىبمشابلا ةركس نبا

 5549, 2282 قرأ نب نامكس

 595 ثيكسلا نبأ

 59” ةنيكس ةديسلا

 25 8[ روصم ند ىكمرالس نبأ
 هزه لداعلا رالس نبا

 ه4 62 ةفالس

 ه0 153 شربالا مالس
 ةمالسلا ٠.١ 25

 مدع نسسملا ةمالس نبا
 دمع ظفاحلا ىمالسلا

 ان عاشلا ىمالسلا

 نش ىلع نيسحلا وبا ىمالسلا

 و هالال, ود سو , 11 [من* دمحأ

 ه2 59 ةيمالسلا

 13 ع5 ةفلس

 , 3 (عاود ةزسر عن ظفاحلا ىفلسلا

1 21 

 10 |( رساجخلا ماس

 13 110 ساملس
 *4. ديدسلا ىساملسلا

 : ٠.5 ثكلملا دبع ىلوم نايلس | , 6 |[ "م, [95 ةنييع نب نايفس
 :4 5[-» فيصولا ةيلس 71 41



 8 "[| مجعلا دايز

 7 ىرماعلا دايز

 ”8* ىرقملا دايز نبا

 14.١ عدابز ون

 :8.[ز00/ ىيلغالا هللا ةدايز

 ه0 نو ميهربأ ىدايزلا

 6713٠2 ناسح وبا ىدايزلا

 8[ ثباث نبدبز

 , الو ىدنكلا نسحلا و ند ديز

 8الزسع

 5 |“ ثياطخلا نب ديز

 هد 10 ورمع نب دبز
 28 عال ىنراحلا ده ند ديز

 سوا نب ديعس ىراسنالا ديزوبأ

 ه2 هيقفلا ديز وبا

 1 نودبز نبأ
 ماهر ا | نعل ,.داشنم ند ىربز

 هد

 رددوا” فلبنعلا نيدلا نفز

4 

 نيككب نب ىلع .نيدلا نيز
 26 "4,15 رم الع

 ت2[ نيدباعلا نيز

 مى ىقرعشلا ثنب بلز
 14 ه2 بلاط ودا ىبنيزلا

 15 527 اناضقلا ىضاق ىبيزلا

 مه ةلودلا ءاببروباس

 اك

 هر[ ةد جاسلا وبا

 3[ ةيراس
 ه.عىتاعاسلا نبا

 ( |2 لهس نب سابع ىدعاسلا
 , 2 ىودعلا هللا دبع نب ملاس

]2 

 |[87 شابع نب ملاس
 20 6137 ماشه ىوم ملاس

 16 8 نسحلا ودأ ملاس نبأ

 و9/8: 28: ارماس
 4 ع0 ىماسلا

 13 هال سأرف نب مثيه ىماسلا

 ه 8م ىبلكلا رشب نب بئاسلا

 7 98 ىيلكلا بئاسلا نبا

 1 ![مرئاسلا

 6م ىعياصلا ابس

 59[ ابس ندا

 هد [22 ىابسلا
 1 0128 دايس

 078 ىربسلا

 12 1 نيعبس

 هز” ىعيبسلا|

 97:7 1112 هاف, 16 [[-5 ماشملا تس

 15 ل5 ناراتسلا

 ه1 عالإ ىرتسلا نبا

 1 5 ع ىرجسلا
 16 ا دنا: ليحس

 ئناننسجسلا 14٠1

 3 ٠05 سابعس نبأ

 3 [|[ ةنحس

 01 نولحس

 :031 ىحابرلا لثاو ند ملح

 ال١ ىوامجمسلا

 (, [28 ةليس

 3 هى ظردسلا

 8 هع ىلدسلا

 هواب ةدانق ىسودسلا

 16 [5ز“ جروم ىسودسسلا

 ةلقم نا ككلبلا ديدس

 تن * |[22 ىروصلا جارسلا نبا

 ؛ 15

 ىراقلارفعج دهتوبا جارسلا نبا

11 | 

 , ١5 ىوحنلا رك وبا جارسلا نبا

111094111 

 ه |23 قحسا ىسخرسلا

 ١1 لبس ند نسح ىسخرسلا

 تال” لبس نب لضفلا ىسخرسلا

 12 88 ثراحلا ودا ىسخرسلا

 27[ ,8٠ 2: [ا29 ىنيزلا نيكتفرس

 قرس 71١7

 |[ ىطسقرسلا

 18 || ىأر نمرس
 15 مئانغلا وبا ىجورسلا



 2310[ ,111 متاح ند حور

 5 5 [١[ ىماذجلا عابنز نه حفر

 26 هال

 د9 !"19 , 6 ٠١ ىحورلا

 13 [" ذورلا

 23 6 ىرابذورلا
 4 1| 17[ا/و تال تر ١

 23 مو نثادملا ةيمور

 د

 12 [11 ناجور

 أ

 5 ه١ دهازلا ميور

 و الإ | هللا دبيعوبا [حانرلا

 ليس نب لضفلا نيتسابرلاوذ

 هالهر ”عاب لضفلاو بأ ىشابرلا

 2611 ناجر نبا
 د6 معو ةناعبر

 ىنايورلا

 20 [[3 ىبلقصلا نادبر
 3 عمده ىلع ةطبر ندا

 جا. ءاسورلا سيئر

 :5 11 بازلا
 [6399,[4, 1409 ئماحشلارهاز

 21و

 عورع ىهازلا
 16 ”.. ةمادق نبالدناز

 099-23, دو ه4 ىناديزلا

 .٠ ىوحتلا حريز نيا
 1241 ناقربزلاوبا

1.-197 

 ااا

 دّيعس نب ىيحد ءايركزوبا |, 4 093251713011 ىديبزلا
 16 الو 14

 14 ديبز |“

 25 89 ىقشمدلا يدل ىكر

 قرذنملا ميظعلا دبع نيدلا ىكز

 ”هه ىقشمدلا نيدلا ىكر نبا 18158 ككلملا ماظن ثنب ةديبز

 هل, ٠١ لزلز [ 7 |8/. [ا/| ديشرلا ةجوز ةديبز

 دريبزلا

 / خالك و دم

 |[ نويبزلا

 161 210 برعلاو با ىريبزلا
 20 2|, |5 ىوجحتلا جاجزلا

 مساقلاوبا ىوعنلا ىجاجزلا

001 

 3 سيرحل, ىلءوبا ىجاجزلا

 هو[ 36 نشبشبح ند رز

 130 ىمليدلا دارزلا نبا

 ه3 ةزه ةرارز

 :6 13[ ةرارز نبا
 8 هزتال عرز مأ

 دو 18| , د6 زثاله ةعرز وبأ

 6 ٠١1 هيوقرز ندا
 1 الا دور ددرز

 20101 جر نبا
 ىنارفعزلا 611٠١١19١

 19108 ىنارفعزلا نبا

 م2 ليذملا نب رفز

 1810 ىسلدنالا قاقز نبا

 و |ةةراكروبا

 15 م8 ىرشخمرلا | 98, 24 و [الا راكب نب

 14 12٠[ نوتاخ درمز

 هم [26 ىليمزلا

 8 ”سعسرو مه. دانزلا وبا

 حور عضز نبا
 ه0 دلاخ نب ىجنزلا

 25 ٌاكلا ىجتز ندا

 ةمالد ودا نوجلا ند دنز

 هج [[لاع و 5 العر دم 9,128 ىكشز

 اذ نيدل ١ بلطق نب ىكنز

 ع( ]8 قوصلا ءارهز نبا

 وسم , انك ىرهزلا

 فوع نيرهاطوبا ىرهزلا

 "لانا
 هد اله, 5 ىنيدلا ءابم ريهز

 25 ١217| ىرصملا قالوز نبا
 بيننا خرم ةزمخ ةكايزلا

 ثلا نبع نياك تابزلا نبا

 5 ا ل
 12 ااذلا و4 ذل

 , 26 1,28 [8) هسا نم دابز
 هل

|3 



 ا

 مك ىدنكلا ةايح ءاجر

 : نيدلا دامع ءاجر

 ه |الا/' ىقيقحلا دشار

5 

 5 "و قوط نس ك كلام ةبحر

 ميو دادرلا وبا

 23 عم زازرلا

 ه1 1” زازرلا ندا

 00 تا عفار ودأ

 6 ا

 ه5 5 نيمأر نبأ

 :و +6 شيرق بهار
 ه5 [ هةر ؟ع هبوهأر ندا

 3 منح كيزر 6 رو دنوأر

 230817681, 2017 ككيزر نبأ

 نسر ٠ 201

 11 0 هياكل نبزر ندا 23 خ8 ةبار ا لها

 5.5 متسرأ 7 [98 س يقلا ءرمأآ ثني بابر

 13 ا متسر نبا 2 1212 حابر

 3 |[ ,6 ٠١ ديعس وبا ىمتسرلا 6 1 نابر
 نو/ ايطابط ند دمحا ىسرلا هم [1 ىعبر

 5 09 دهن ىعبرلا
 عال“ ىلع را

 , [8 ىدارملا ناميلس نب عيبرلا

 7 [25 51١٠|

 "5 ىربجلا ناميلس نب عيبرلا

7 

 "5 سنوي نب عيبرلا

 "13/00٠ ىقرلا كئباث نب ةعيسر

 8 سان دمحأ نب ميهربأ ىسرلا

 مالا هللا دبع دهت وأ ىطاشرلا

 : 2 دهحت رك وبا ىطاشرلا

 3 [2[8 ىشب ىلا دشر

 ضاقلا ديشرلا

 13 ااوو 9و 248

 وا مصتعل ا ديشرلا نبا

 3!||عرعر 29 ة]“*, 2 ه0 [8ز© ىدسالا روث نب ةعيسر
 28 0930 دعس ند ةعيصر

 20ه ”.05, 2 | نوتاخ ةعيسر

 6 ىصرلا ١ع ىارلا ةعيسر

 2 فررشلا ىصرلا

 ,ةريبزلا نبأ ى

 [*.118 ىناوريقلا قيشر نبا

 5 ١ دهم نب ىضرلا
 عمو ئروباسينلا نددتلا ىض 0(

 كا

 5 ه9 ىنيعرلا

 612:5 نابغر
 , 12.8 نابغر ندا

 مم تاكرب ىلطامنالا ءافرلا

 1 248 ةعافر وبا

 م. ىعافرلا نبأ

 مع , , مسه ةداقرلا

 19 111 ىشاقر ا

 عوو نيتعاقرلا وذ

 :2 عا رماع هعقرلا و 5

 و ةؤ رنا قئمعقرلا ندا

 284 جرفلا وبا ىقر 1

 م8 هبوب نب ةلودلا نكر

 6 ىنيارفسالا نردلا نكر

 قورايكرب نيل نكر

 11٠05 نوره نب فسوب ىدامرلا

 11176 5 121 و 8 قامرلا

 17 66و ه»|مةمرلا وذ

 6 , 1 "اسال, 6 208 هبوينر

 "الإ هقدنر ى اا ندا

 , هو 5 ءا”ع ىومحلا ةحاور ندا

15 22 

 دم ه[[ هللا دبع نب رماع ى >اورلا

 ايعلا ند ةئور



 ه3 | ايا مور نبربزد
 هد 1 ىريزدلا

 هيو دو ||| هيزد باد

 ىعازجلا ل

 4111526[ .29 ٠

 هج ١ ىرجسلا 0

 هةر لد
0 

 122:5 دمحا نب يلعد

17 | 

 ةقلال , 15 ةهزح حارجلا ند لغد

59824 3 

 : 70 كودي | لفغد ندا

22606 

 26 ”9ا/ ةغد

 25 11 ةقاقد

 ع6 هاد صالد
51 

 : 1 بدحلا لولد

 111 1| ددوامد

 17٠.٠٠ ,و [5) دنوابد

 23 ع ايندلا تا ند

 ككراببملا ند ديعس ناهدلا ندا

 ىل.وملا هللا دبع ناهدلا ندا

 21 دز ىيضرغلا ناهدلا ند

1/059 

 1 ككرابملا ناهدلا نبا

 13 599 ىتالغلا نايهدلا وبا

 1ه ا/.5 ءانهد

 د6 تا د |هن2 ميهدلا ما

 مارال , "ا داود د ىبا نبا

 ه4 81 ىبودلا

 1 ىرودلا

 26 ه1 تسود نبا

 و [50 ةيرسودلا

 و الإ” بالود

 الزل الو دا

 هد مر[ قكوذلا

 5 |١ || نيدلا دكا دودلا
 ّى

 50 ]| نيود

 2109 مجايجلار يد

 :2,و |! ”هروصنموبأ ىمليدلا

 16 |” ليدل

 20 [15 ورمع رانيد نبأ

 255 ديبعرانبد نبا

 141215 ىطساولا رانيد نسا

 :و ”|هرونيدلا

 د6 11ةرد5 تهز" ىرونيدلا

 مم نيقاطنلا ثاذ

 ٠ | هزهرذ 13

 23. ان ىكيرجارذوبا

 مادبهلا رذوبا

 ه7. 4 "11 ىورذلا ندا

 16 "و ىلهذلا

 6ع تانقثلاوذ

 ع5 نينعاقرلا وذ

 و معو ةعقرلاوذ

 16 هز“ نيح“رلا وذ

 ته. ةمرلا وذ

 ,ج هالالء |[ ٠و ت1 نيتسابرلا وذ

 7 ها

 11[ نآدمح ند نينرقلاوذ

 و ””عو ا[ رهاط نينيميلاوذ

 ””ه,بيذ

 ا” ةيودعلا ةعبار

 , 6 هزإ ىلحلا 0فرتشللا رخار
© 
 ا كر

 26 89 ىناكذارلا

 ةءباديكحا ىزارلا

 هك ا نسسدلار +35 ئزارلا

 مالد هللا ديعوبا ى بارلا

 - هاا كرارلا
 و

 دل ة١٠8 ىلع

 12 20” رثاود سار

 17 سار لاد



 و هدم نيكترامخ

 دو [55 , [هزع هبورامخ

 16 [١ا ىزوخلا سيمخ

 21 ١ ىضاقلا سيمخ ندأ

 لنا حيركلا نسخ نبا
 21 35 ىليصوملا سيخ نأ

 ه1 ل١[ اجاوخ

 د ىلع ةاش ثراو أوخ

8] ٠6 

 [( | ىنومام ن

 الث 4 وبأ ىمزراوتخلا

 ااثأى هزر اومخلا نبا

 200 ىراوخلا

 23 نوح ىروخلا

 ه1 12٠ فاوخ

 قاوخلا
 ماب قالوخلا

-0 
05 

 129١ ىرصملا باشخلاا ىنالوخلا

 *عرابالا نبأ ىنالوخلا

 13 [58 ىبوخ

 ذب 119: ليلحلا قن ىيوح

 11000 نيدلا سيش ىيوخلا

 +6 طايخلا نبأ

 نبأ ةفيلخ طايخلا

 16 [| نآريخ

 1 2939 نآريخ نبا

 ا/ةم

 12 65ه بناكلا ريخلا وبا

 « عمم ىربنعلا ريخلا نبا

 ه ت2 نيتريخلا نبا

 32116 [11, 26191 نارزيخلا

 10 *078 نارزيخلا 1

 , ه4[ 1,24 61 ىميخلا نل

 هد [هعر دع ا

 18 ها ةحاد

 13” هيوداد

 نب اراد
 منال قنارادلا

 15 ||” تسراد ندا

 , 10 ؤزعردم 9 , عوح ىنطقرادلا

101 

 8[ ”ديحا نب نسحعلا ىكراذلا

 16 2.9 دج ند 00

 ادلا

 الإ" اراد

]232 

 و 5, 485,26 هزع ىمرادلا

 رعبا نب ةدوس ىمرادلا

 5 مهم ىرادلا

 85 ابراد

 18 5| ةكاد

 :4 20 ىناغمادلا ن سا

 هاب امال ةيناد

 ه4 , 14 ةز60 ةينأد ىضاق

 23 الإ” رهاد

 ريزعلا دبع ,م-اقلا وبا ىحكر

 و تورش نيدلا حالص دواد

 مهد ىرهاظلا دواد

 , 1071 بدوملا ناييلس نب دواد
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 تس... ثكباحعلا مغ سدواد

 51١ ىقتوجلسلا لئاكيم ند دواد

 0ه | ىتاطل اريصن نب دواد

 ٠.١ ظفاحلا دوادوبا

 :: م( دواد ىبا نبا

 6 عم” ىدوادلا

 ب مم سابدلا
 16 مه١ سايدلا نبا

 هد ديز وبا ىسويدلا

 5مل 0 هرالاثا ىثيبدلا نبا

 5 [ا/هر [5/ سيد

 13,9 |” ةلودلا رون سيبد

 1 جاجدلاربن

 4 [231, د5 ٠5" ليجد

 باطخلاوباةيحد نبا

 و5.14[ 4 ا

 9و ها[ ورمعوبأ ةيحد ندا

 26 [5إ تسرد

 , 31093 همر مهز* هيوتسرد نأ

 د1 خو , 18 |ةزخ

 53د تبر + دبرد ندا

 8سءالر 6 984 1



 راكان

0 

 16 [[رسامخلا

 هزم, هلك ناقاخ نبا

 16 زو ىلهذلا دمحا ند دلاخ

“1 10, 121298 

 16 58 ثككمرت ند .دلاخ

 20 ىومالا ديزي نب دلاح
 13 من. طقرالا ديزي نب دلاخ

 6 5 ديزم نب دبزي نب دلاخ
 د هؤزث , 6 ةدركب وبا ىدلاخلا

 هه. , ق1 0

 مر لوكا دلاكلا ) كأنك

 25م وع

 12. هزخ رم هيولاخ نبا

 1 5[ ىراخلا

 د1 خلا و ”01 ىناشوبخلا

 8 عاج ةيلدحلا

 231707 62 ندخلا

 25 1 ىيعتخلا

 7 يل ردح نبا

 3.1عزعإ د5 85: كر دجلا

 د0 1 قارخ
 15 556 |[ ىطتارخلا

 23160 ترد تثترخ

 2415 كر

 123 سراب ند دادرخ

 10 6 ةنشرخ

1.0 

 07مل

 13 00[ ء ءاقر 0 تناكلا لضفلاو هدأ ن

 16 2٠ يواكرخل |

 10 هدزت ةدور ىلإ
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 ه 15: ريرج نب لالب

 5 11 لبلب نبا
11 2 

 |" ةرفعج ىخلبلا

 5 هاا” دهن ند ىلع ىتخابلا
 5 هن. دلد

 70 ىسنلبلا

 ةيسنلب 37١

 ىفوبلا

 18. هدز* ءاضروبلا

2100 

0 

 25م ةلودلا نرشم ىبيوبلا

 26 || ىسايبلا
 "ل. 56 هنو 11 6 ىضايبلا

16 

 « عنخ راف ثيب |, [ 8 ىبليدلا ةلودلا ءاهب
 هالع

 مث ريزولا ةلودلا ءاهب

 ايسناكلا..ىادادغيلا نيدلا ءابن

 ا

 7١ بتاكل اريهز نيدلا ءاهب

 , 8 [08 ىروزرمشلا نيدلا ءابب
 - ةق

 نا ظفاحلا نب نيدلا ءابب

 2 ع” هركاسع

 مع ةلدبم

 8[ زوربب

 891 دازهد

 عابد باويلا نا

 نما جيزاجلا

 23 ”7|رعاشلا ىجدزاوبلا

 |[ نسحلا ثنب ناروب
 2 [[20, 16/7 نيكتغط نب ىرود

 |” بوبا نب ىرود

 15 هع ىبيصنلا قديبلا

 6 مل” ثوريب

 10 18 ءاضينلا

 ه؛ 5 ىواضيبلا

 24 ه.م عيبلا ةوخأ نبا

 هللا دبعوبأ مكامحلا عيبلا نكا

1423511 

 1711 قيد

 [؟ركب وبا ىقبيبلا

 13 [5.١ دبز نب ىلع ىقييبلا

 شن ةلودلا جات

 مه ةلودلا سيش ند ةلودلا جان

26 

 ايزعنإ ىناسارخلا نيدلا جان

 : |21 ىروصلا نيدلا جات

 نب دبز ىدنكلا نيدلا جان

 دم ةزعه ءاسورلا جان



 ه8. ود 01 ناجرب نبا

 7[ ديعس نب دهم ىيجربلا

 |[5 ناوجري

 دو , 17 21٠١ نادر

 , ١11 ىسوم ىلا نب ةدرب كا

65 

 20 ظعدرب

 20( ورورد

 رقنس قا ىقسربلا
 1 | شغرب

 6 807 ىناقربلا

 ىقربلا 2١1 18

 2 الا ةيقربلا

 |[8 ىطاينالا ءافرلا ثاكرب

 لورابنإلا نا ثماكربلا ربا
 14 ح8 قوصلا ليعمسا تاكربلاو بأ

 .٠" قوتسملا نبدأ تاكربلاوبا

 16| ئييشاهلا تاكربلاوبأ

 :و "2. تاكرب نبا

 او قورابكرب

 هم | ع ظفاحلا ىكرربلا

 |هترفعج ىكردربلا

 د( هع نسحلا ربا ىكمربلا

 12 2| ناهرب

 و ٠١ ىدسالا ناهرب ندا

 ناهرب نبأ 30 مساقلا وبا

 25 5 نوهرب

1.8 

1 

 هد ([4 درجورب

 ”5”روصنم وبا ىوربلا
 وم واتا رت ند

 23 م”عارمعوي از ازبلا

 17 | نيزازبلا ربت

 و "5 اعازب

 2 [11 نازي

 هز ىرزبلا نبا

 15 مه ىزيلا

 19 9١ اسس

 ىريساسبلا ٠١

 ةريخ دلا بحاص ماس ود

 يتلا 4 عوار 18 6

 مآ ىماسبلا ماسي نبا

 17 هز ماسي 0 لوس

 6 عال ناتسبلا رياقم

 مع ىباطخلا ىتسبلا

 24111 نايح نب متاحوبا ىتسبلا
 5*رعاشلا نام ىلا

 25 »و8 ىيحخللا ىتسلا

 15 (126رهاط نب رفظلا ىتسبلا
 29 "ةرع ىرسبلا

 2710 ماطسب

 16 ع ماطسب نبأ

 80 نسحلا ماطسب سا

 جاجلا نب ةبعش ماطسب وبا

 17 | ىماطسبلا

 دو |["م سيسبلا

 :4 "1 راشب

 15 ,١41٠| |: درب نب راشب
 18 "راش نبأ

 7 47 ىراشبلا

 هر 20[ ناقنتشم

 الملا رم ىلا: نيبرشب
 22 هرخو

 ب عإ ىكب نرش

 |” ىسيرملا ثايغ نب رشب

 15 [ "11 روصنم ند رشي

 |" ىفاحسلا رشب

 3[ ىعيشلا رشد

 14 [|) , ه6 اة ,[ ها لاوكشسب نبا

 ه(59| ةرصبلا

 20 5” رعاشلا ىرصبلا

 134 ا

 ه5 ه١ ةيحئاطبلا

 3 5.. فيرشلا ىءامجسطبلا

 111 نالطب ند

 ال” ىسوبلطبلا
 ,3 , 12 زماله , 599 ىطبلا ندا

19 

 11151 نانطي

 هم [|هروشغب

 د5 | , و |” هللا دبع ىوغبلا
 [|5 ءارغلا نوسحلا ىيغبلا

44 



 + || ككلام نب سنا

 : 75 سنا ىبا نب سنا
 10 117 مسقلاوبا ىراصنالا

 هةدماح وبا ىكاطنالا

 30 مسقلا وبا ىكاطنالا

 3 |" نسحلا وبا ىنكاطنالا

 26 2ع ىرقملا ىلعويا ىكاطنالا

 ةدز :تكتاطنا

 6[ مساقلا وبا ىطاينالا
 مه ءافرلا رهاط وبا ىطاينالا

 ه 10” , 26 ةز روجونأ

 ه1 | ىريزدلا نيكتشونا

 13 ةدحر د6 587 ريزولا ناورشونا

 6 معع منهالا

 مكحلا مساقلا وبا ىزاومهالا

 6 تاخر 4 111914

 10 | ديحأ نب ده ىزاوهالا

 ه [ ٠ ىجراوالا

 10ه, 8 89 ىنودلا نيدلا دحوا

 هي [15 , "نتا" ركبوبا ىندوالا

 || قا ىدوالا
 18 مثالا“ هلوير وا

 2412912 , 820 ىسعازوالا

 ه8 |”.عرج ند سوأ
 23 مب ىسعارلا دالوا

 15 |ءا/ ىدابال

 14 (67 ىسنوتلا ىدايالا

١ 

 عا هللا دبع د#توبا ىدايالا 2:

 سابا 13|
 ه1 5.8 قوصلا رمديأ

 ه3 عال حذبأ

 ه5 89 ىراغ ليأ

 دا ها ناليا باب

 ىلالهلا دبز نب بويا |

 ىذاش نب بويأ [| , 1845

 ةيرقلا نب بويا [|

 ىنايروملا بوياودأ 157 20

 راسمسلا بوباوبا 36" 2:

 نيداكلا 12

 مس. ذاشماب ندا

 ت|6 رعاشلا ثكاب نبا
 دار 17 ة0ا/ نيكناب

 فلخ نب نامياس ىجابلا 1.”

 ه1 "7 ىسلدنال ةجاب نبا

 (عأالو 1 ٠2و 26 ىررخابلا 10

 هللا دبع نب ماداب 59[ 25

 هج ه8[ ناآداب نبا

 سيداد «|

 ع.عةاجرابلا 6

 [”عرعاشلا عرابلا

 ناشاب 52٠

 شيطاب نبا 66 15
 مب دهترقابلا

 ىنالقابلا 19" ,٠١[[ 17 ,210 4

 هرعد هناب نيأ

 4120 سانا ىبا
 ,5٠.٠.0 112: ىلهابلا

 9| نامسلا رهزا ىلهابلا

 هج 115 نيسحلاو با ىل»ابلا

 19 سال مزاح نب دج ىلمانلا

 ٠١ ىدروابلا

 2| ءاغبسلا

 833,13 26 ليمج ظنيثب

 :[””ربرج نب ليعمسا ىلجتلا
 ه8 ةزعأ رحب

 ه4 7٠١ نيرجلا

 6 [407 ىريحبلا

 5 ىراكجلا

 12 3[, 4 |7130 رابتخب

 و |59 عوسيتخم نبا

 5[! ىدسالاردب

 ولول نيدلاردب

 شويجلا ريما ا

 3 هى, د1 | 0ا/ ناردب

 1 159, 24 807 نوردب نبا

 18 مه ىردبلا

 للا نامزلا عيدب

 24 607١ ربلا نبا

 5٠.١ ليوطلا ربلا

 5 عب ءاربلا ندا

 5 م.“ ككلام نب ءاربلا



 130 ىنادنانشالا

 || بهشا
 7 ىببهشالا

 13 ها ,1[[,5/ , 5 |” ريشا

 5 غبصأ

 ه0 [10 ليرعلا بع [نبا عدا
 70 غبصأ نبا

 28 تال ةئابن غبصالا نبا

 25 مال نامبصأ

 م ظفاحلا ىناببصالا

 9١١ ىلجعلا ىناهبصالا

 د( [08 دييح نب مرصأ

 م ىرهطصالا

 1 2ع عمصأ ندا

 ع. ىعمصالا

 13 199 ىعمصالا ىخا نبا

 0000 سلطالا

 13 ”هإ ىلودعالا

 13١ ىبارعالا نبا
 ىطمرقلا مصعالا

 ناربم نب نابلس شمعالا
 8121| جوعا

 23 9 نبعأ

 5. رغالا
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 ه5 204 ةيمافأ

 هد 27| نويكما

 و 588” روصنم وبأ نيكتفا

 ه[|عو9[4 ةيقبرفا

 1و [ هه , هذ الهرعر ه ا” نيشفأ

 57 1.5 ىتحل نب ىصقأ

 , ه2 هع |” ةاسششهاشا لضفالا

9 2|126 

 22 |" ىلضفالا

 14 |اله ملفا

 0. قضفا ل

 هم.ةزعر ١ ىليلفالا

 1 م هن اوسفالا

 || 5 بمجاحلارقنس قا

 |1 ىقسربلا رقدس قا
 :8 5[ هبوب نب عطقالا
 11 قافكالا

 4116 نالسرا بلا

 هي ان[ دب هلع تولال

 هم ه5 هلا

 8 ههه دودوم ند سايلا

 :4 8[ راردم نب عسيلا
 299 ةمطاف ميهربا مأ

 0 نينبلا مأ

 ه7 ١ برعلا مأ

 91:12: ىنيوجلا نيمرححلا ماما
 5 ك6 نيدلا نكر اداز ماما

 15 عام ميحرلا مما

 و عما/ ىدمالا

 6ع و ه.5 ىضاقلا ىدمالا

 هد |الاث وذ هله مساقلاوب| ىدمالا

 عده” نيدلا فيس ىدمالا

 : 5.” رعاشلا ىدمالا نبا

 551809, 25 "11 ىلعتسملا ند رمالا

 هةر, 3 21 لما
 32.. دلاخ نب يما

 || ثلصلا لا

 , 18:9 , 26189 شوهجلا ربما

5 

 :و 6 ريبكلاريمالا

 15159,4 [1٠١ ,دد ٠١[ دن نيمأل

 ه١ |” رابنالا

 , 201815 ١7الركب ودأ ىرابنالا ندا

]211 

 ٠١ ثاكربلا وبا ىرابنالا نبا

 26 اال مساقلا ىرابنال نبا

 3 085 روصنم ىرابنالا نبا

 ديب |”إه ةلودلا ةقث ىرابنالا نبا

 :: (20* ىضاقلا بجدالا

 عةهوه بسجتالا نبأ

 46 سلدنالا

 دمحأ ند مساقلاوبا ىسلدنالا

1 

 2112٠ نيدلا نيعم زنا



 ىااتشملا نيا
 ه3 الإ 7 [8عريشدرأ

 201 ناجرا

 ىبدلا دان ىضاقلا ىناجرالا

 و485 ,25 ال[ 5

 ثسمدرأ ٠007 25

 96 نالسرأ

 كالا قوسرالا

 18 21 سابطرأ

 سا سغلاوبإ قواعرألا

 15( رصنودا ىنايغرالا

 26 [[ت[زانمرالا

 26 |ات6 ىزانمرالا

 26 سا جزالا هفاس

 18 30 دزالا

 |" رفعجوبأ ىدزالا

 7599 تكابلاوبا-ىدزالا

 , دو 8 ققراخفلا قرزالا نك

13100 

 9| نامسلا رهزا

 0 19؟عءرهزال ىبا نك

 ىرهزالا ابومنضورة١ا, 9 25,

241125٠ 

 13 هز ةماسأ

 9,[[8[ دشرم نب ام اسنن]

 ندا 5 يالا[ 55 هه ةماسأ عدا

)7 

 9 11 تتاح

 دو علال ىداب أرتسالا

 18 (الاثراتسا

 15 214 أوئسأ

 ه0 1 ىوتسا

 12 |[ كيتارسالا قعسا

 7 ىسحخرسلا قعسأ

 ا ىدابعلا قعسأ

 وب خ15 598ىلصوملا قحسا

 |[ ىلوصلا قس اوبا
 5 هرعم هللا دبع قعساوبا

 14 009 بشئاكلا نيزر نب دسا

 32 )"86 ادعس ند دسأ

 14 12 تارغلا ند دنس

 هو ده عالإ بئاكلا دسا ندا

 سادرم ند جلاص ةلودلا دسأ

 8 10[ .ةنشورسأ

 هو هام , 6 |8/62 بساهش نب دعسا

 ىلجعلا دعسا

 318 ىزييملا 5

 6 559 ىدرعسالا

 16 [5 نةارفسا

 : مه, قعسا وبا ىننارفسالا

 [؛دماح وبأ ىتتارفسالا

 4 [2٠ قاكسالا

 1 1212| ملسا

 د 49 ىلجعلا طسوأ ند ليدمسا

 هد خو دامح نب ليعمسأ

 ا يي ند ليعمسأ

 : (٠1 فلخ نب ليعمسأ
 اوسااقلا زفاغلا دبع نب ليغمسا

140 

 ١:88 فقكلملا دبع نب ليعمسأ
 3.58 ظفاحلا ده قنا ليعيسا

 ( [[5 دهازلا ليعمسأ

 هد [ "| دعس وبا ظعاولا ليعمسأ
 ةقانااو هلال ركب وز ىليعيسالا
 , نس. دعس ونبأ كيعمسالا

 956 عب انسأ

 12 ع0 ىتاوسالا

 معد كودلا دوسالو با

 1 ىسنعلا دوسألا

 ؛ ة.ه طويسأ

 25 ع هبليبشا

 3 ٠.5 ىملسلا عشا

 ه1 6٠ ىبطرقلا ىعيشالا

 و3 هالا/ ةمايثلا سرشالا نبا

 2 داخلا ندا رشالا

 12 اب. ىددكلا سيق نب كيعشالا

 .٠[ 149 , ه6 |[ ثمعشالا ندا

 ب 65[ رعشأ
 دو اال“ , عهإ ىرعشالا

 10 ”ث.ع سانشا

 5 1/2 ىنانشأالا
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 ءزجلا اذه ىف اهركذ ةدراولا ءامسالا تسربهف

 و || ةيضايالا

 دعرابالا نبا
 ه. ىعاشقلارابالا نبا

 ياعرال نابا

 ٠ 109 شابع نب نابا
 6 1قاجتنع نب نانا
 20 [59 شربالا

 18 إم ىردالا

 مع حافسلاو خا مامالا ميهربا

1 

 هد |ز20 ةرق نب ثباث نب ميهرب|
 ه5 عزان ةليج نب ميهربا

 25 "| نسحلا ند ميهربأ

 20 [ 19 ىولعلا هللا دبع ند ميهربا

 [وب ذي نبا ىتارفسالا ميحربا
 25 زا لدبع

 نبادعت لذا كنارتسالا درعا
 © ميهرب |
 312:9,59 ىدبملا نب ميهربأ

 :6 هاجر ىواخلا طوس ود ميقا
 وزد قئموزخللا ماشه نب ميهربأ

 و لال

 1 [8[ ديلولا نب ميهرب أ

 |" ىباصلا ميهربا

 41:11 ىلوصلا ميهربا
1.--7 

 + ىفارعلا ميهربأ

 ه ىدابازوريفلا ميهربأ

 م ىبلكلا ميهربأ

 ع ىرورملا ميهرب أ

 ١ ىضاقلا ىلصوملا ميهربا

 الا ميهربأ

 18 |[. دهم نس قنا

 13 هؤرع ةلبالا

 6 ه8[ ذرويبأ

 ب تح ليس وبا ىدرويبالا

 19 |[ث9 فوع نيزسنا | »

 17 ام. دج نيزسنا

 م ”.ع حابتا
 16 "ع ىنثالا

 ههعمر تلا نيدلازعريثالا نبأ

 1 هوا, نيدلا دجم يثالا نبا

 »دع ىرجالا

 هدر 19و ٠١ ءاسحالا

 , 15 "م , [ لبنخح نب دمحأ

 61 14,65١

 26 [19,3 |” ةاشنهاش نب دمحأ

 |( ىديشخالا ىلع ديحا

 هج |الع , 3

 23 هأال 0 نس ديمحأ

 7 ىنوماملا نيادحاا

 0 (/ مصتعملا نب ديحأ

 ,3 |[ 6# بناكلا قسوي نب دمحأ

 15 هال" , د4 ةرعع

 ,16 [1 |” سبق ند ننحالا

100103 

 13 |“, 4 ١ , نعد فلحالا نا

 رو نحو ة:دبحا

 8599 ليعمسا :ىئديشخالا

 8 مهز , 3 هد, دوا عإ شقخالا

 15 2[ 2٠ رغصالا ش :فخالا

 9[ طسوالا شفخالا

 د [؟[ , 5 م١٠ ربكالا شفخالا

 د ةءالردإ ه١ [مرد3 ةإ.ةوخالا نبأ

 ه1, هت. عيببلا ةوخالا نبا

 مالا“ ىراصنالا ده نب صوخالا

14 

 18 "م ىمادا

 قزح ملا سبردأ

 1 مز لقعم نب سيردأ

 11 ”هإ سردا نا

 20,2”. ىوفدالا

 د5 عم مدا نبا

 هم هع» ةنذأ

 11 لدرأ

 ماب نيدلا حالص ىل ايرالا
 ىلا
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 ريضاعم اقالطا ككل ثرج ى:»-> دحا نم هيفخت ام بحلاب ثحب دق

 ريخاتهيفام مآ كدشرل ىسندا ابلجاعا ىردت امو ىردت ةتمكسالف

 ريسايم ثرادذارسعلااهنبيبف هب نيضراو اريخ هللاردقتساف

 ريصاعالا فيينا رك اذا طقم انحاالا] ى رم انهكتسمو

 رورسم ىلا فدو ةيارفق وذو هفرعي سيل هيلع بيرغلا ىكبي
 ةعاسلا ةانفد ىذلاوه هلئاق نا لاقف ال تلقفرعشلا اذه لوقب نم فرعنا لجر ىل لاقف لاق

 هاك سانلا سمأ ةربق نم جرخ ىذلا اذهو هفرعت كل ىكين ىذلا بيرغلا تناو

 ىلا انعجر ىرذعلا ديبل نب ريثع لاق ثبملا نيف ابجبع تبار دقل ةيوعم مل لاقف هثومب مهرسأو
 ةرضحب بناكلا هللا دبع نب ده هللا ديعابأ ثعمس دادغب يراث ىف بيطخلا لاق فيرشلا ركذ

 ىئضرلا نولوقي بدالا لها نم ةعايجب تعيس لوقب ءاسورلا دحوا ناكو ظوفحم نب نيبسحلا ىبأ
 اماف ليلف ةرعش نا الأ لوقلا ديجع» نم شيرق ىف ناك دقو 6 اذه ظوفحم نبا لاقف شرق رعشا

 دحالا موب الرك قوتو دادغبب ةيايثلثو نيسيخو عسسل ةنس هنالالو ثناكو ىضرلا الا سيلف رثكم ديجم

 خركلاب نيبرابنالا نعسم طخب هرأد ىق نفدو دادغبب ةيايعيراو ثس ةنسرفص ليبقو مرحجملا سداس

 عيطتسي مل هنال رفعج ند ىسوم دبشم ىلا مساقلاوبا ىضترملا ةوخأ ىضموربقلا رثدورادلا ثيرخو

 ىلاعت هللا هيحر ةزيثك ةعايج عمرادلا ىف ككلملارخف ريزولا هيلع ىلصو هنفدو هتوباث ىلا رظني نا
 ىدايج ىف ىوثو ةياهئلذو عبس ةدس نيسعلا ديحا ىبا بقانملا ىذ رهاطلا :دلاو ةدالو تناكو

 باب ديب شي شيرق رباقم ىف نفدو دادغبب ةيايعبراو ثلث ةنس قوت ليقو ةيامعبرا ةنس ىلوالأ

 اهلوا ىتلا هناديصقب ىرعملا ءالعلا ودا اضيأ ةاثرو ىضرلا ةهدلو ةاثرو نيتلا

 اسما بعت ىيسملا لام ١ وانك كاقداكلا كلذ درا

 ديبعو ىلع مساقلا ىبا ىضرملا نفرد ار كد مدقلا دقو ةداجالا لك ابيف داجا ةليوط ىهو

 يتافب ةيرشو ةلمهم لاد اهدعبو اههتحت نم ةانعملا ءابلا نوكسو ةدحرملا ءابلا رسكو ةلببلا نيعلا سب
 ميجلا مضب ىمهرجلاو ةنكاس ءاه اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءايلا فو ءارلا نوكسو ةمجعللا نيشلا

 نسيبلاب ةروهشم ةريبك ةليبق) ناطحق نب مهرج ىلا ةبسنلا ةذه ميم اهدعبو ءاهلا مضو ءارلا نوكسو
 مسا لصالا ىنوهو ءار اهدعبو اهتنحت نم ةانثملا ءايبلا سنفو ةثلغملا ءاثلا نوكسو ةلمبملا نيعلارسكب ريثعو
 قردعلا ىلع مالكلا مدقن دقو هطبض ىلا ةجاح الف روهشم ملع مسا ديبلو لجرلا ىبيس هبو رابغلا

 باهولا هللا قيفوتب لوالا رجلا مث
 باتكلا هد متي ىذلا ىناثلا ءزجلا ةوتليو
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 تاقيسا ةلكحلا سماد

 رابخاب ناصح ترك تك انناةححو ارطو ايضقأو 4 افق نييطلامت اب

 راغلاو نابلا تاذ علا مال دجال تح ثرطم ما ءاسعولا 0 كضور ا

 رايس كلا كك اذ رام ىراد ةمظاك نود رادو كف جحد لكم ما

 ر ادلاب ديعلا برقع ةل مادا | ن6 مهب اي نسم دليل حأو هر عوصل

 هةركذ نمراثكالا كا ةحاح الف دوحو ولأ ري " وهو تادلعم 2 | 32 لخدي ريكا ةرعش ناويدو

 رضحأ روكذملا ىنض ضرلا فيرشلا نأ هعيماجم ل رضعد ف ةركذ 0 كر ل ند 00 ركذو

 ل ىق اموي نعم دعقو ودذلا هنقلف ريوس شع ع غابب مل ادح لفط وهو ىوعنلا 1 أ

 راعى سلا بالك اف ركع عرار كلف دا لاقف ميت ا يشب 0
 نارقلا نقلت هنأ رك ةرطاخ ةدح نم نورضامع /أو قاريس ريس | بيجعذ 0 ضغب ىخرلا ١ هل لاقف

 لو هلثم دوحو رذعتت نارقل | ىناعم 1 اباتك فئصو الريسي دام ّ 0 ن هلأ 0 لخدا 3 أ دعب

 ءادقو ميد دام 22 5 ءاجق نارق ال١ تازاج“ 0 اناا ككصَو ةقللاو وسلا ع قى هعسول ىلع

 و ىربخلا مب 2 0! دعي يذلا 60 ام دوج ةعامج روكذملا ىضرلا كي ا ناوبد 2

 ردت 0 ذِلا ه0 ب 5 ادد زانجا ءابدالأ صضعب ن | عويجم ىف ككل هنأ ءالضفلا ضعب ىنربخأ
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 دقل

 ا مموسو اياقبو ابتجحاببد ا 00 ابنه ةتيهدو نام لأ اهيلع ىنخا دقو اهفرعي ال وهو كار ن

 لدين ناثدحلا قرارطو نامرلا ىورص نما سعتم | لعا وفرت ةراشلا نست ةراشلا 1
 روكذملا ىخرلا فيرشلا لوقب

 كم للا نيب تارت . مهعوبر لع كب تعفو دلو

 بكرلا ذنعُم 0 عوض بغل نم 0 اي كثيكعيا

 باقلا كفلن' نوكطلا لأ ىداع كفح انيق ىنيع تعال

 هذه لاقفال لاقف ئه نملر ادلا هذه نرعت لد د لاقف ةفاعالا ددشلب وهو هةعمسو صخش هد رمش

 هذه يناقركذا دقلو قاضنالا نسخ نم بجعتف ىضرلا .قيرشلا ثايبالا:«ذه به انك رادلا
 ام ىلع ىدو صاوخلا ماهوأ نى صاوغلا ةرد ةكباتكا 3 ةر اهركذ اهانعم اقل ىه د اكح ةعقاولا

 ظروعم قع لخدو ملساف مالالا ككردأو يسم مناكوتلت شاع نويهردلا ةيرش ند ديسع ل "أور

 ثاذ تررسم لاقف ثيار ام بجعاب ىنثدح مل لاقف ةفيلخ وهو ماشنلاب نايفس ىبا نبا
 رعاشلا لوقب كياييتم عومدلاب كان تقرورغأ مههبلا كتيينتا اماف ممل اتم نوذفدي د 2

 ريكخذت مويلا فكس لهو ردكذاف رورغم نامل ةنحح ة تدلك ظن
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 ىرتفم ريغ دحاو الا ئئىهاسو ةريثك ءامشلا تافاك نولوقي

 ارغلا فيدو دييطتلا لكر ثكتات)  "لتفاكأ لكلا نتنْكلا فاك نع اذا
 اضا نابشلا ى علو

 ككل كلام ككضغد تام ام ى يم ملعاف اف تكامق 0 ضعبلا ناكو

 ةيامثلتو نيدامثو سمخ 10 رخآلا 2 ريشر ع داخل ءاعب رالا 2 د قوتو الريثك ةرعش عش نساحمو

 عحهسو نينبامو نينامثو سيح د11 دعد روكذملا بدععلا ىت ١ ندا ةدالو ه7 ىلاعت هللا همحر

 ندد دوه ءانكلا ودأ قولو ةيامثلثو نيعبسو عبرا رم ةئاضاآلا ةذه ىردوجلا ىلع 5 سس نسحلا ةنم

 ةدبرمخ ل د 5 3 كاكا ند 3 | ذامعر ك3 قشمدد ةبامسمخو نيتسو 0 سا رود 550 ةمعل

 8سم كد ةأر هنأ
 ل

 اهريسفلا 0 نلا ةحاح 5 ةفورعم 6 تت اه اهدعنو ء ءارلا 6 ناكلا دب دشتو

 هاوهلا ليما 00 هد عيطاقم أ ةدع ةدشناو 1 نيتسو ثلد 0

 دهم ند ىسوم نب نيسحلا ديحا ىبا بقانما ىنذرهاطلا ن در كايا نيسبحلا ودأ ا

 نيدياعلا نبز ع ندر قايل | دهن ند قداصلا رفعج ند مظاكلا ى سوم ند 0 نب ىسوم 0

 ناويد بحاص ىوسوملاب فورعلا ن ىيجأ مع هللا ىب ضر بلاط ىئيبا ند لع نب نيسحلا ن

 نينس رشع زواج ا دعد رعشلا لوش ادا هتمجرت 3 00 ةميثيلا تاانع ف ؛ ىبلاعتلا ةرك ذر عش 1

 ةرصفمو فبرشلا ةدنح# عم ىلإ ىلحتاا قارع لإ تاكا ا نامزلا ا عدب أ ميلا وهو ليلقي

  ىضم نيم نييبلاطلا رعشاو هه مث رفاو نساحملا عوج ن نم طظحو رهاب لضفو رهداظ بداب نينلا

 اهب كام شيسسو قدصلا نع دعبأ مل 1 هنأ كلان نيقلفلا مثار ل ةرثك 5 نمو 3

 لاو نان ةسالسلا 10 ءذلا ِمِدَقْلا نع عنتملا حدقلا ىلاعلا ةرعش نم لدع دهاش هبربخ
 ءامقن ةباقن اميدق نكون ةودأ ناكو اهادم دعيبو امانج برقي ناعم ىل اع 0 01 0

 كل اهلك لامعالا نإ لح فلقد رمل سام )اب 5 لاو مااظملا قررطنللاو ى .ريعمجأ مهبف مكحتو : كلاطلا

 ردلقلا ماما 0ك ةيتك ام ةرعْش ررغ ا ةودأو ةيامثلثو نيناستو نامت ةنس روكذملا كا

 5ةد ديصق ةلمح نمر دنقلا ند دايخ ساببعلا كا هللاد

 قرفتن ال ءايلعلا ةحود ىف انناف نينمولاريماافطع

 قرعم ىلاعملا ىف انالك ادبا توافت راخفلا ىياننيب ام
 قوطم كثأو انعم لطاع انآ ىنناف ككتريم ملفالجلا الا

 ك وعم اقْشاع عتامب اذ لزب مو نعتتماف لاعلا تثمر اضأ دلو



 ا

 رابتخالاب هثررفو هثدمعف ناحتمالاب هتريخ نيمو كلذ نم لقا ةركف يسن نم ابهيدوي ىنلا هللحو

 ةداجالا ف بهذمو ةيورلا ىلع قون: ةيوؤ ةبيدب هلو تي هللا ديع 1 ده نسحلا وبأ ةثرتخاف

 ةليلجلا الرضحلا ىلا دصقلا ىن هل ريخو هلما نطتما دقو هيعرل ىنرطلا هبات حاتر د /امكإ ةبعول عيسلا شم

 كتيلحو ةيكوم قرعشلا ريما ةئم تزبيف هلاح ضايب مهعم رببظبو د هلاثمأ 10 ىف لصحع)ا نا ءاجر

 نأ ىالوم ىار نافرجبلا ىلا هعرشم لي رطقلا ىلا ةدئار اذه ىباتكو هبكرم ةغالبلا سرف

 لفكت هيلع درو املف « ىلاعن هللا ءاش نا لعف هيا عئارذ نم ككلذ لعج#و هباب ىف ىمالك ىعارب

 اهنم ىتلا هنديصق ةدشنا ىتح ةلودلا دضع ىلا هلصوأو هيلع لضفأ ,مساقلا وبا هد

 رصقلا اهل حياج نااياطملا ىراصق لعاج ةطيسلا ضرع ىوط.فكيلا

 رسنلا عيمنجا ( خب ةايخا دئالت راض مالظلا ىف ىمزعو تنكف

 رهدل أوهمويواسيبند دِلا ىيهرادو سل ىفكلتيب ىلامأ ترشو

 ىمالسلا ربخ ىلا انعجر ككانه بلطيلف ءافلا قرح ىف ةلودلا دضع ةمجرنا نبك ككلذ مدقت دقو

 هنعظو هماقم ى هتمدخ» صدخأو ومالا جاتفم هيلا عضدو لويقلا حانجب هنلع !ليتشاف:ةلو دنا .دضصع عم

 دق.در ايطع نأ كنيطظ ىسلجم ىف 3 ىمالسلا تثدبار اذا لوقي ةلودلا دضع ناكو هظح هثالص نمر فوتو

 عجارت هئيحرد ىف روكذملا ثيرات اغلا ف كلرانلا دضع قوت املو ىداي نيب فقوو ىلإ ككلفلا نم لزن

 ديبضتع«قأههلو ثام ىنح ىرخا ىعادتنو# م كك ثلاز آم مث هلاك ثقرو ىمالسلا عبط

 ةديصق ةلمح نم هلوقذ ككلذ نمف ةبيدد ةديصق لك ةلودلا

 روتعلا ىرعشلا ادهيتربع, دقزز ىتانمدن كينببن
 ريدغ انييف ةنضؤزريكح»دارسلاا قفا قاردعبللاو
 رورسلا ميتناو مابنف بسيقرلا ىيع دقف اوبه

 ريشملا | .عبن انلك انلقف'ا سيلبانرابشاو

 1 :ع شحولا قست :ةتكرعيب كيركم

 روصخ اهي نوصغلاو د ودخ انتصور راون

 تسلا تكنميت اذا ن ريكيبامرتسا شيعلاو

 رورؤايندلا امئافم ادلا برش قلااويبه

 روقصلا ٌديَصلا كل ثدها امك راب ةاقسلا قاط

 رييض هسبيف اهناكج ازملا اهي تكي ءارذع

 روغن ملبس بق ئادخ ,اهباح,ثحت نيظنو

 درو كم اف كماخما م نالاراك 5-98



 كوول

 الاجتر ىمالسلا لاقف اذه ىصن نا مك له انباحصا اب لاقو دربلا ثككلذ ىلع هيدب .نيب ناك

 ريطخلا للوستلإا دعا والا, ىيرلا بختار دانا

 ريعسلاران نش 22 را نإ هلآ ىدتممل

 رودصلا ارح نع هيلا .بت..اتعلاردص اذا ىبتح

 رورسلا ىديا ىرطاخ نع ةرذعب ميلا كتفعب

 روغثلا ىلا دودخلا ىدها مناف نب ل ل تاجا

 ىرغعلتلا الا قذتلاو ةداجالاب هل نوفرتعيو لضفلاب ةنوفصي اوناكو هنغ اوكسما.هنم فكلذ اوار ايلف
 هيف ىمالسلا لاق ىنتح لوالا هلوق ىلع ماقا هناف

 هلاضو نعربكت بلكلا سفنو :ىلاصو ىلا ىفعلتلا امس

 هلاعف نا لفافصت“ نا قاعلف 7 يابتفر قلك سقت قاطو

 هلاذق ىف ةسيسخلا هتعنصو ىناسل ىف ةسيفنلا ىتعلصف

 هلاجر مانا ابن عشضي نار "الاجر سرداب عقلا ناك
 لاقف عرد هيدي نيبو ىنادمحلا هنظاو بلغت ىبا ىلك اموب ىمالسلا لخدو ةريثك جاها ةيق هلو

 لجتراف ىل اهفص

 ددفم ريغ ءودهيمبلاب م[مبتئاقاك  ةيعن ىدتبح ةغناس ميرا

 دنت اكييد تيكلطلالطو كم انانلا نع نوضن تحضا

 وهو كلذ ركذ قبس دقو ةخوبطملا رمخلا ىنزتعملا ند هللا دبع لوق نم ذوخام ىنعملا اذهو

 دمج نيل اهناسحا نم ثككلذو اهسفنب ميحلاران رك ييسر

 اهتليج نم ىتلا ةيئابلا متديصق ةدشناف ناهبصاب وهو دابع. نب بحاصلا ةرضح ىمالسلا دصقو

 بونذلاريث.نموفعلا انيار . ايل ماثالا لع كظاطسلت

 فق تايبا ةليج نم ىناه نب نسعلا ساون ىبأ لوق ىلا ةراشا ةيفو هنساححم نم ثيبلا اذهو

 هلوق وهو ه:يجرت ىف اهركذ مدقن دقو دهزلا

 ارورسلانانلا ةفاخم ثكرت ايم كيفك همادن ضعن

 لزب ملو «بونذلاب ىلا اوبرقتل وفعلاب ىذذلن مئارجعلا بابرا ملعول « نوماملا لوقب ضيا ماسلا هيفي
 دضع ةرضح دصق رثأ نأ ىلا كر معنو ضيرع ةاجو ضيفتسم ريخ نيب بحاصلا دنغ ىمالسلا

 نب زيزعلا دبع مساقلا ىبا ىلا هطخب اباتك ةدوزو اهلا بحاصلا هلييمف زاريشب هبو 0 دلا

 بانكلا ةخسنو ءارزولا ىرجم ةلودلا دضع.ذنع ىرج» نيمو ءاغلبلا.دحا ناكو بتئاكلا فس

 106 غوص نم انههدنب ىتلا هتيلح نا قثوي نمو رعشلا ددع نمزثكار عشلا ةعاب نا ىالوم ما ملع دن



 اخ

 ندب بتحاضلا قروكذملا قرر اركا رك 12 د ككل نيدو همكم نيتيبلا نب د ذه تدجحو أآذكه ثاق

 م اح 5 ترظن م مهتاركاذم قو مهعيماجم 0 ءابدالا نس ةعامج تكلذ ركذ دابع

 رعاش وهو نايفس ند ةيوعم ةمسأو ىمعالا مساقلا يدا ةيجرت ع تدجوف ىنابزرملا نيلات ءارعشلا

 لاقف : ىذا ى ميشعف هدالوا بلذزب“لدهس لت نسجلاب اال صتا ئاسكلا !ياملغ دحا ىدادقت ةبوار

 وحس ل

 امرز نإ نيك ذهل هارت ءاهففكم»  اعمزطم, زا دوجلا (ارانشح نديحتال
 اًينتغم دكالعتلااليدصفقلادوخحج الواى بش كم ءاقكا عنيي سيلف

 امر ا الجش | عححبو سل طعبي ةسواسو ندم تار 0 ا سنكلا

 #دحوللا ءايناو:ةلميلا] ”اطلان كنب ىرخربطو ىسزراوخلا ىلع مالكا مدقن دقو ككلذب ملعا هللاو

 هذه ببس ىلع مالكلا ةيجرتلا لوا يف قبس دقو ءاز اهدعبو ةمجعملا ءامخلا ينافو ءارلا نوكحسو

 مجسسنلا

 ند ىببي) ند هللا دبع ند سيل ند ىبح) ند كاك ند د ند هللأ دبع ند دهغ نسحلا وبا

 مر نب رمع ند هللا دبع ند ةربخملا ند د دلو لا! ند كيلو أ ند هللا دبع ند

 راع رم ند كنت ا نر 0 ول نب بدك ند رم ل

 ترا نب هللا دبع

 رعاشلا ىمالسلا ىموزخخملا ناندع نب دعم نب رازن نب رضم ند سايلا نس ةكردم نب ةييزخ

 هقح ىف ىبلاعتلا لاق ديلولا نب دلاخ ىبخا ىموزخملا ةريغملا ند ديلولا ند ديلولا دلو نموه روهشنملا

 لدع دهاش ةركذ زم هنن 0 ام. ىلعو قاقختسالاب ةدابشو ئالطالاب الرق قارغلا لها رعشا نموه
 لاق هنأ ةربخ نمو سوفنلا ىندو بولقلا ىقرو نويعلا ةزن هئساعحم نم كئينك ىئذلاو ةرعش .ن

 بتكملا ىقوهو هلاق لاق ءىش لواو نينس رشع نبا وهو رعشلا

 هقفتم ميف سانلا نييعاو هقرتفم ميف نسحلا عئادب

 هقشر مسظمحل مار نم لكف ةقوفم هظاحلا ماس

 هقلخ نم قحو ع اذه هتئحو قوف نسحلا بنتك دق

 مهم ءارعشلا جان ند ةعايج اب دايو ككاذ 0 لصوملا ىلا اهنم جرخو دادغبب اشنو

 مهريغو ىرفعأتلا نسحلاوباو ةركذ.مدقملا اغببلا جرفلاوباو نييدلاخخلا دحا ىدلاخخلا نامعوبا
 مكيفك اانا ىدلاخلا لاقف هل سيل رعشلا ناب ةويبتاف هنس هثادح عم هتعاربل هنم اوجع ةوار املف

 ى اوذخا بارشلا اوطسوت املف مييعم روكذملا ىدالساا رضحاو ءارعشلا اهيف عميج وعد ذختاو هرما

 اجتران ىردلاتخلا ىقلاف ضرالا هجورتس دربو ديدش رطم ءاج نأ اوثبلي ملف هتعاضي نع شيتفنلا
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 ذؤذ

 منزاوخ نم ةامأ نال انضيإأ قرخربللا هل لاقو رويشملا رءاشلا ىمزر اوختا نسابعلا ند دج نكن ودا

 رفعج ى كا ا نبا وهو قناعمسلا ةر 0 21د اك ةيسد نيستا ا دل كا رذ ناشسرب لع ند همأو

 روكذملا رك ودأو ربرج نأ ةيجرت ىق كلذ ركذ مدقنلا دقو زيراتلا 0 ىريطلاربرد 3 دهن

 ىحاونب نكسو ةدم ماشلاب ماقا باسنالاو ةغللا ىف اماما 10 ابكلا نيديجملا ةارعشلا دحا
 لصوراملف : ناجر 0 وهو دابع ند ىنسحاصلا ةرضح دصق دنأ ىكحتو 5 دع 56 ةيلار اشد ناكو بلح

 ليخدف لوخدل 6 نذاتسب وهو ء ءايدالأ دخلا ابلا ىلع 0 لق هداج ل لاق هدأت للا

 نمالا ءايدإالا نم ىلع لحد الإ 5 ىسفت قل أدق هل 0 لاف ا كح الا

 مييلع داعاف تع 0 رم 3 كار رعش نمار 9 0 1 لقو بلا عر رك

 طيسناو هفرعف هيلع. لخ دف لوخدلا ىف مل ىنداف ّىم راوتر د وبأ نوي اذه بحاصلال اقف 0 ام

 ةعلق ركذو ةمحلا ةباتك ىف 3 ىبلاعتلا ةركذ 0 * ناويدو لداف رز ناوبد ملروكذملار كك ودأ م

 هلوق كلذ نايف همظن نم ءىشب اهيقع مث ةرش نم

 ضان تثرز ٌترسعأ ناو 1ك ةطتاسو ان ا ا يح ا 0 كثكشإار

 اماقأ ءاتنيصضصلا أر نأو تهدأ ةءوخ لن ر ديلادلا بناات

 اضا ّ ارش نو

 اشابطرف ةانقلبإ كل كثكفن دلو امر رس جارل فرص لواع 3 نم اب

 اناكلا اليثإىنح سييكلا عرفف_ امهوالتماضقب 2 نطيل 1 0

 ىمزراوخ!ا كلين ند كييدع) دا هيفو

 ءافولا لع ودب.ال نك تحذدلو لضفُو بد >| ل 2 تت دهيبتوأ

 اعل 4 حابصلا هك نمف ليل 1 اذا 0

 رح ناضمر رش .لقفصتنم ق 2 امم تامو روباسيد نكس ماشلا نم 0 ل اهلو ةر : دك 2 'ر دأوذو ةهلمو

 همحر ملعا هللأو ىنيعسناو ثلث ة ةلنس قولا هنأ هر 9 قيل 1 ندا نييش لكذلو ةامثلث و نسساستو ثلث

 ايبدلا لمت ىدح دوعلاب ةأدن كتيطظه نأو داع ندا ندرك ال

 !, دشنا ةنومزسخ هغلد ايلف قكلذ دابع ازدا غلبف
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 لك داقعا ل راح افا د لقسم كغ ملكلا مدقلا دقو. مد راف اذا ارفط رفظي

 نب رخص نايفس ىبا نب ةبتع نب ريع نب ةيوعم نب رمع نب هللا ديبع نب دهت نيحرلا دبع وبا
 ابيدا ناك روهشملا ى دصبلا رعاشلا ىبتعلاب نورعملا ىومالا ىشرقلا سيش دبع نب ةيمأ ند برح

 هيأ نع ىورو مهبتر) ناكف 0 هل ثامو برعلا ماياو رابخالا كور ناكو اديج» ارعاش الصاف

 ىشابرلا لصضفلا وبأو ىناتسجسلا متاح وبأ هنع ةكيرو ك2 نب طولو ةنيبع ن* نايفس رب

 بارشلاب ارهتشم ناكو اهلها هنع ذخاو ابب ثدحو دادغب مدقو مهريغو ىعخنلا دهم نب قحساو
 ليخلا نادك فيناصتلا نم هلو نيحبست ليسا نيديس ةوتاووه اكو تسعى ردشلا لوغو

 بانكو سبب هذلا 0 نضغب أ مث نيبحا ىتاللا ءاسنلا راعشأو بيراعالا راعشأ بانتكو

 عرابلا ب 00 ف ميجتملا ناو نراعملا ا ىف ةششف ا ةركذو ككلذريغو قالخالا

 ٠ مل كور

 رضاونلا دودخلاب ىنع نضرعاف ىضراعي جال ببشلا ىناوغلا نيار

 رجاحلاب ىوللا نعفرف ندح م ىب نعمس وأ ىننرص أ ىتم نكو

 ردءاحلاوانملا قادحاك نرظسن | نيعأ دعا متع تكفلطع ناك

 ريانملا سور كبت مهمادفقال مدوانت مج رك موق نم ىناف

 رخافم لكر جف مهيلاو مهب ةداق كرشلا ىف مالسالا ىف فيالخ

 اضيأ 9 دروأو ىنعلا اذه ق هللا هيحر ىضرلا فيرشلل هيا طخ ئذلا حومجملا كر

 روز املاثما نع فرطلا قو اهنع ىرصي ارصاق ىميلس ىنئارايل

 رثكلا ةورب نودج -بالبشتلا' نا ال كلقنانولكم فدع كالاق

 ضعب امهب ىثري نيتيب لماكلا باتك قى دربملا هلركذو ةرئاسلا لاثمالا نم ثيبلا اذهو

 امهو :دالوأ

 مولك داوفلا فو كيلع افسا موسر عومدلل ىدتتب ثحضا
 مومذخ, طاق .ككيبل ع الا .ابلك نطاوملا ف ديحب ربصلاو

 هل وزر ني هكا كارعشلا ارلرسف اعوعو د شو ةروهشلا :تاينالا#لم انصب كيبلا اذهو
 اهدعبو اهقوذ نم ةانثملا ءاثلأ نوكسو ةليهملا نيعلا مضي ىبتعلاو ىلاعت هللا همحر نيتيامو نيرشعو نامث

 ةبتع ىلا ةبسنلا هذه لثم بسن دقو روكذملا نايفس ىسبا ندةبتع دج ىلا ةبسنلا ةذه ةدحوم ءاب

 اهيف رعشلا لوقت ناك هلا, ةتع خلا .هئيست نو ناأزوج#و هنع هللا درا ليداحتدلا ناوزغ نا

 ملعا هللاو
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 ءالضفلا ءابدالا دحا نيدلا ةجحب ثوعنملا ىلقصلا رفظ نب ده نب ده ىبا نب ده هللا دبعوبا

 داوقلا ضعبل هقنص عابتالا ناودع ىف عاطملا ناولس باتك ابهنم ثعتمملا قيناصتلا بحاص

 نارقلا بسفل ىف عوبنبلا باتكو رشبلا ربخب رشبلا ريخو ةيامسيخو نيسمخو عبرأ ةنس ةيلقصد

 بحاص ىربرعلل ضاوغلا ةرد ىلع ةيشاعلا بانكو ءانبالا ءابجن باتكو ريبك وهو ميركلا
 ةفيرظلا ىيلاوتلا نم ثكلذريفو ريغصو ريبك ناحرش ايهو ىريرحلل تاماقملا حرشو ثاماقملا
 اطر 00 داطلا وبا ظفاححلا اهب ةربخا هنا ركذي هل كالت ينال كاما ١
 مهو هاقلح هلوحو ةرصبلا عماج ف ىريرعلا ىار ىفلسلا ظفاحلا نأ نولوقي سانلاو ىريرحلا

 ىلع هيله ودور بيذاكالا نم امش عضو دق اذه 4 هل ليقف هنع لاسف ثاماقلا هنع نوذخاب

 مدقا ىدنكلا نيدلا جان عبشلا نء ىكحو باوصلاب ملعا هللاو هيلع جرعي ملو ثكسف سانلا

 ةعامجلا عمج اهتللح املف ثكلذ لجال اهبلا ترسف قزري ةاهح ناويد ىلع ثلحا لاق هنا ةركذ
 وعجنلا ىف لئاسم هيلع 1 اف ةغللاو وحألا ىف ةرظانم اننيب ترجو روكذملا رفظ نبأ نيدو ىنيب

 نيدلا جان ريشلا رفظ نبا لاق ضوقتي ساجملا داك املف ابيرق ةغللا ىف هلاح ناكو اهبف
6 

 اعا اناو وحنلاب ىنم ملعا ريصق رفظ نبا 1 ّ عوجيم ىناثلاو ماسم لوالا تلقف ةغللاب هئم مم

 صعب ىف هتدجو ام كلذ نيفرعش روكذملا رفظ نال ىوريو هجولا جا رمواعلا ميمد ةماقلا

 وهو هيلا ابوسنم عيماجملا

 0 كيحاو لوى عم ككل ا مل 5-5 2 لبق ل 0 فكتلابح

 مرك ىلع صيخخش هقاتشاو هلعم ىداوف قناصخهحش :ناالا

 برغلا ضعب كوت ند ينعملا اذه دخأ دقو

 ميشلاو م ىورت انكم ركل ندم داع ىيبلس كيفن اك دلك ىقس

 م رخ 0 0 هب لحل هناف ةينكاس ندم نحكا مل نأو

 هلوق فكلد نيف عيطاقم ةدع ةديرخلا تامك 5 ىناهبصالا دايعلا هل دروأو

 ةيسصت ةيف ربصلا دنع فرعبو هد وطخ ىنان ءرملا لضف 1 دق لع

 هييصت يعتري ايبتف لبق دعقف ,ةرابطصا,هيقتي انيايف, لق نمو

 0 ام قودو اي ظني دود تفولارخا نكسو ةيلقص ةدلومو دالبلا ف لقتنتو مكم هنا كن اكو

 جدز هنأ ليف 06 كاف نأ كل د لزب ملو كلاعب هللا ةمحلا) ةبامسمخو نبتسو نسمح

 ضعب ىف اهعادو ةامح نع اب لحر جوزل 0 اةرورضلاو ةجامحلا نموفكر دخن ةانمح ا قى متندا

 ءىشلاب رف مسلوق نم ردصملا وهو ءار ءأر اه دعبو ء ءافلاو ل حلا , اظلا جنافب رفظو دالبلا
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 - دا ناركسلار 3كيلو ذاع اور نا كه ينط »إ
 ءادعالا -ناكش نقم تاطقلا 0 الر أرم ننيعجوتلا خييير لف

 25 دادغم ةناينشو ندرشعو حمال ظنسر فص. ندم نيرشعلاو ىاغلا ![قرروك ذا ةطقن نيا قفدو

 قوتو قاعت هللا همحر هتوم ربخ انلضوفا لاغتشالل بلح اظنيدح اميقم اذوب اثبنكو ةلوبكلا نم

 عسضودم.ىف نفدو دادغبب ةيامسيخو نيناهثو.ثلث ةدس ةرخالا ىدامج عبار فى ىنغلا نبيع هوبا

 ةلمنملا ءاطلا دو فاقلا نوكسو نونلا مصَت ةظقتنو ناثيالاو لاقتلاب أرو.شم ناكذ هن. يحسمل رواجم

 هللا ميمحر ةيامعبرأو نيعبسو ممل ظنس روك ذملا ليشلا ىدا ند كعوذا قولو ةنكاس ءاه اهدعبو

 ةديزحلا تايكا ىف ىناكبتمالا دامعلا ةركذ لاعت

 نس كم نسحلا لئبأ ندب ىديصعل كملاط ندأ ند كيعس لاعملا ىذا ند دج هللا ديع وبأ

 ثري دتحلا عتسيسست ىطساولا 4 روما ىعفاشلا هيقفل أ ىتيب دلا نب اب فورعغما جا يلا نب دهم نب 2 اجلا

 ناكو هنارواح“ كت ابل يلبس و اهدرود نانو دس تاطظوفحم هل تسد كو ةديفم قيلاعت قلعو ردك

 اباتك ىنصو نيروكذلا ءالبنلاو نيروهشملا طافحلا نم نيراتلاو هلاجر ءامساو ثيدعتلا
 :براث ىلع ليذملا ةركذ مدقملا ظفاحلا ىناعمسلا نب مب ركلا دبع دعست نأ خبرات ىلع اليذ هلعج

 تادلجم ثلث ىنوهو ةدعب ناكوا هلفغا نمم ىناعمسلا ةركذي مل ام هيفركذو بيطغلل دادغي
 لاكف لك مر ى قوتسملا نتا ةركذ تكلذ ريغ قنصو طشاول اكبرات فنضو ةيف رصقا امو

 هسفنل ىندشنا لاقو نسح ريش وهو ةيايتسو ةرشع ىدحا ظنا ةدعقلا ىذ ىف انيلع درو

 ةتياوتلا) 3 ١ك اقودص اقيدص دجحأ ملف ارط مايالا ىنب تثربخ

 بئاوشلاو ىذقلاب ىدادو ءافص اواداقف ذادولا ىنم مهتيفصاأو

 تقاوعل | و هلعف 45 رن ف هتيضرأو انح اص ملم هل رثخأ امو

 سذاسلا نينثالا م هند تناكو قو ل كل هقيلعتو ةدابّتحا ع روكذملا هللا ديعودأ لزب مآو

 ند نولخ نايتل نينثالا 0 فوتو طساوت ةدامسيخو نيسمخو ناي 5 مة 0 نيدرشعلاو

 ةئبسلا هذه ادلقم ءاث'اهدعبو ابنت نم الاثثلا ءايلا :نوكسو ةدحؤألا ءابلا“ٍيتقو"ةلمئملا لادلا مسن

 ىابب ةدلومو طساوت' نينامثو سيخ ةنس رحتلا ديع ةليل ديعس ئلاعلا وبا هدلاو"قوتو اودلاوت انو
 ةيايسخو نبرشعو 6 ةنسرفص نم نيرشعلاو عيباسلا

 زئمرع 1.184
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 ءازعوا وبل شلل ا, ننم فكلذ ام ,ت دل قيف

 قاكب ريع لوسط نسم .ثباش ىعوسمد نيبكك
 رجدلا لودر هاثمو

 ءامدلا دعب عمدلاب ىكبلا داعس ل

 قاكب ريسع لوط نم. نعمد:باش دف.ثلقف

 متذايعا ىلا ةجاح الف قذؤروزالا“ىإ ع مالكلا مدقن دقو روكذملا دوعسم هدج ىلا ىدوعسملاب هنبسنو

 ترد ىلا ةبسلا ةذه.ءاه اهدعبو ةلملا:“لادلا ستفو نونلا: نوكسو ةدحوملا ءابلا يتفب:ىهدنبلاو

 ا لا مم دجتفلا:اصنا ايلا ةبسنلا ىف لاقيو ىرذ سيخ ىبرعلاب ةانعمو ذورورم لامعا ندم

 اعلا فب نويسافو مهرجغو مر اهنم جرخو ميك حلاو ةدحوملا ء ءابلايوأ ميج يىلاو ءاقلاب

 ليج دا مدكاسس وأو مث ةمومضم اهتحت نم ةانثم ءايو ةروسكم ةلمهم نيس فلالا دعبو

 ديزي رين هيفو_ نيئاشيبلاو طولا و 0 را هيف ةيلامشل ا انرتيح نم قشمد ىلع لطم
 لف در كجذ مدقلا ليراءبيجاص نيدلا.نسز ند نيدلا رفظم ةانبرريبك عجاج هيفو هليذ ىف أروثربنو

 منديصق ىف ىلاعت هللا ءاش نا ةركذ نئنالا نينع نبا 0 هيفو ىلاعت هللا ممحر ,فاكلا رح

 قوس نإو ءايطلا يفرح دقي روكاذبلا جيلا ينج ات يبوبا نيا مالسالا فيش اين جدي ىتلا ةيماللا
 روكذملا لبجلا ىفلاقو اههتاهردتسم نم عضاومركذو اهيف قشمد

 لوزد سسيبلو هيساور لوز. ةرازح نوبساق نم ىدبك ىفو
 اهيف عددا دِقلو ةدئاصق ررغ نم ىقو

 ناب يررعللا يكل هللا دبع نبرصن ىبذأ ند عاج نيركت ىل نا 1 دنع ند دجتزكي ونا

 نم نبرثل ك4 هد د ةيلط نم ناك ثدحلا ىئ هدا دغيلا رداد أ نيعم تقلالا ةطفخ

 اشملا ىقلورصمو ماشنل 0 و ةردزجلاو ليجلا دالبو ناسارخ لخد هليصعت 3 0

 0-0 انك لاتتكالا ىلع ليذو ةعفانلا قيلاعتلا قاغوريثكلا ببتكو مهم دافتساو مين ذخخاو
 باسنالا قف يظل ر خا: تاتك ةلور نيدلجم ىءءاجو.هيفنسعقا انمو ةزكذ مدقملا الوكام نب رب رضن ىبا

 امهركذ مدقملا نيظفاححلا ىناببصالا ىسوم ىتب او ىسدقلار هانط نيام ضرس لع كيذا لم

 وناأ# 'ركذو دد عمتجا ملو هثقو نى دهد عمسا كنكو ديتاتسلاو ندسلاو ةاورلا ظفر عل هدعوتلا نب باتكو

 كل ىنثاو اب ثيدحلا م اهلا لضو نم ةامج قى اةدعو لب را حران اف فوستلا نء * تاكرب لا

 قارعلا ءارعش دحأ وهو ىتادغنتلا لئشلا ىنا نت نيسحلا ند دم قع ىبال مر دختا لاق

 رهدلا ةتتر بانك ف قريظعتلا نتا ةركذ دقو نيرخاتملا نيديجللا
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 سمالا ءاناثلا دال قودو ةيامعبرأو نينايثو عدرأ ع كل عفر رمش ف هثدالو كناكو ةرق بوغرم

 نيعلا فب ىبانعلاو قاعت هللا هيحر ةدايسيخو نيسمخو تس ةنس كول ئداقح نم نيرشعلاو

 يقي 1 حلا ىلإ ةسنلا ةذه ةدحاوم داب لالا دعرر اهقوف نم ةانشلا'ءانلا ا ديشتو ةلككملا
 ىقرشلا  بناجلا ىف: ركسو بكرت: دقت كافل رو حنم اوبال( ناكو هين وه نوفلا هيل الا قا دادي لاكم
 قر دعس ند باتع ان بوسنم و.ف روهشما رعاشلا ىرباثعلا تويأ ند 6 ن موثلكو رمع وبا امأو

 ةميدقلا ةنيدملا ندرسف لها نموهو ةريغو دئشرلا نورد عدم اديوم اغبلد ارعاش ناكو م ندربهز

 ةافوب هلرفطا مل ىنال هب تللخا امناو باتكلا اذه ىف ةركذ ىغبني ناكو بلح ةرواجم ماشلاب ىتلا

 هتافو تفرع نم ىلع فانكلإل اذه ىلبمو

 نب ديحأ نب دوعسم ند ده ند نيحرلا دبع ثاداعسلا ىبا نب دج هللا ديعوبأ لاقيو ديعسوبأ

 ىمعفاشلا هيقفلا ىهدنبلا ىذورورملا ىناسارخلا نيدلا جان بقلملا ىدوعسملا ده نب نيسحلا
 ملام هيف بهوتساو اًهحرش لاطاو اهحرشف ةبريرحلا تاماقملاب ىنتعا الضاف ابيذا ناك قوضلا
 ردقلا اذه ىلا بانكلا اذه حارش نم دحا غلب مل ابك البلع ا 1 ةربغ هبعونسب

 ةاقتاحلا ىف ا اهيقم ناكو سانلا ىدباب دوجولا ريثك روهشم باتكوهو هفصن ىلأ الو

 ناطلنلا نسحلا ابا لضفالا كلما .ماعت ناك نا دعب هنع نوذخاي سانلاو ةيطاسيبسلا
 جرش 1 00 انمو ةييرذ ةسيفن ةريثك بنك ةقيرط» لضخحو ةركخذ 00 دقو نيدلا ج الص

 0 ىلا نيدلا حالّض ناطلسلا لخد امل لاق ىببلحلا ىمشابلا تاكربلاوبا ىكحو تاماقلا
 اًكطيتتك متارخا ف دعفر بلح ع هاج ىلا روكذملا ىدوعسملا لزن ةبامسيخو نيعبسو عسل دادس ىف

 تاج كي ل 2 هتيار دقلو عنام اهنم هعنيي مل اهذخا ةليج اهنم راتخاو ىقولا
 تاك زك ذبل سدعلا نا 0 شعب برات ىف تيارو ىنوزاجاو مهنم تعيسو هبامحصا نم

 ثدسلو هثروص ام ىهدنبلا طخ نم لصافالا ضعب لقنو ةيامسمخو نيرشعو ىدحا دس هنادالو

 ” ندرشعو نيئانثا ةنس رخالا عيبر رهش الرغ ءانثلثلا ليل نم برغلا تقو

 نديرشعلاو عسانلا ثبسلا ليل ىف ىفوتورهشلاو ىبلاب هطخ نمالوقنم منوكحل يسمالا اذه نا
 كاد تراتسخو نينايثو ميرا ةتسرج ال يمرر لتسرب ليتر لالا ممسك ١
 اريك ناكو ةروكذملا ةاقناخلا ىلع هبتك فشوو ىلاعت هللا همحر نويساف. لبج جيف نذدو قشمد

 دشنت ام

 ىايلار د شح اسمد "صن كك د. كلاق ,
 ءامد ا نمل دعم اهنع كراكو ل ملف



 ات

 قرفملا دسجلا ماقس ىلع اوفطعاو مرغم بلقب اقفر
 ىقتلن الوريعلا بهذ دق اقللا ىلايلب ىنولطبت مك

 ا لاق مث هيلع ىتلاو نارح جرش اعارعا هفيلخ ند ةمدل ند نسامجم فسويوبأ ةركذو

 قوتسملا ند تاكربلا وبا ةركذو ةياهتسو ندرشعو نيتدثا ةئس رفص رشاعرصعلا دعب سييخلا موا

 ل 0 سرد ناكر هلضف ركذو ةياينتستو عبرأ دنس قى اهاح لدر | درو لاقف لبرا مراقب ىف

 ناكو ماعلاو صاخلا دنع مانلا لوبقلا هلو لئاهشلا م مالكلا ولح صصقلا نسح وهو موي لك

 ف 0 ىقئص تارطانملا ىف اقذاح ناكو 0 نارح هقفتو داهزلاو لادبالا دحا

 هل ماد دادغبب ثيدحلا حااشم نم عيمسو ءاضيب

 اضيغأ 0 ينلابعيت مفحا ل دم ئنع لاجللا اونلالس

 ىرتق 00 عقارتسلا ريب كلا, قعر كاف انااا
 اضرمأ ثراك ندم كتيفوعو مكب ىعامستجا كيع داع نمل

 اضفلا ىف هشرفأو ىلا مكاياطم قندفتتلال

 اضغلا ريج هجولا را د 027 لع ويح ناكودلو

 ىضم ام وى مكب لع مال 0 نم دشنأو ىيحاف

 هثارما ثناكو لاق اهنا 0 انا ىدجو ا ىببا يح لاقف ةائعم ام ةييبت مسا نع هتلاس لاق مث
 ا هتارمأ دجحو نارح ىلا عجر ايلف ءابخ ند تجرخ دق ةيربوج كار ءاشوبمد ناك ايلف ل

 واهب ىيسف ءامعن اهأر علا دبش اهنأ" نعي ةيمبن انا ةييبلا اي لاق هلا 2 نياك راح ظل
 -هدعيو ميملا يتفو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءانلا ينفي ءاييتو ةانعم اذه امالك
 لقدددكاتم ىلع نروكت ع لارببخ نم ناسنالا جنح اذا تكون يداي ف اةديلد هو اةدودمم الرمه

 ءاكيرتملا ل ةيشنلا نالا ةلواهد ند 0 نإ ىغبتي 0 0 ديلبلا ةذه ىلا ة كد وممددم ةنيتلو ماشل أ قرط

 لافءانك رتشلا# لاك" كم هنكلا راسب

 وجفلاب ظفرعم جل ةتيداك ب انعلاو نورعلا ىكىوحتلا جرنز ند ميهربأ ند ىلع ند دهت روصنم ودأ

 فيرشلا ىلع بدالا ارقو ملعلا لها هيف سفانتب ىذلا ريحصلا يللا طخلا هلو بدالا نونفو ةغللاو
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 ءالضفلا دحا نيدلا لاحج لتقو نيدلا نكر بقاملا ىارهولا ده نب ازرعم نب دهن هللا دنع ودأ

 مسلفو ناكف هلل كك نيدلا حالص ناطاسلا مايا قف ةيرصملارايدلا ىلا ةدالب نم مدق ءافرظلا

 ىناهبصالا نيدلا دامعو لضافلا ىضاقلا انه ئاروداليلا لخد ايلف ءاشنالا ةعانض هب تنيث : عدلا

 قعالدعف مهدوجو عم هتعاس قفلت الو مهتقبط نم نسيل هنا .هسفن نم ماع ةيلحلا:ىكلتو بناكلا

 ةربثك ئهو هيلا ةيوسنملاو هد ةروبشملا لداسرلاو تنامانلا:كفعو لزهلا 'نووآرط ككلسو,دجلا# قيراط

 مانيلا الا اهيف هل نكي ماولو هفرظ لامكو: ةييشاحتت ةقرو هحور ةفخ ىلع# ةلالد انفو نمانلا ئ دياب دوحؤلا

 5 دالبلا ىنلقنت روكذملا ىنارهولا نا مث هتركذل .هاوط الولو ةوالح لكب هبف ىنا ةناف هافكل ريسكلا

 سيخ ةنس ىف قونو دطوغلا ف قشمد باب ىلع ةبرق ىهو ايرادب ةياطخلا ىلوثو انامز قشمدب

 كتارادعلا ناين يللا نشلا ةدرن بناب ىنل+ نفدو قاعت هللا همحر ايرادب ةبامسيخو نيعبسو

 ىنارهولا ةافوب بجر رشع عباس قى قشمد نم زانخالا ثتدرو لضافلا ئيضاقلا طخ نم تلقن

 ديدم ىهو نارهو ىلإ ةبسنلا. ةذه نون نلالا دعا مارال يقول ءاهلا :نوكسو واول | رتعب ىلا ارهولاو

 اشرلا ركذو ىماشلار حبلا نإع ى هو نيشوبإ ةفاسم ىناسملل نيبوابنيب ناوريقل | ضرا ىلع ةريبك

 جرخ 6 دنع نب دو ن 4ع يما دج ععذب لع نيل أنمُو نيعسن ةنس ىلإ فيستا اننا

 ا كم اب اهدعبو ةحوتفم ءار ولالا .دعبو ةلمبجلا.لكادلاب ايرادو:م مهربشو ءاملعلا نم ٌةءامج اهنم

 د ابنت

 ةييبلا نباب فورعملا هللا دبع ند ىلع ندر ضحخلا ند دهن نسر ,ضصخلا مساقلا ىبا نب دج هللا ديعوبأ

 ناكو مدلعل اب ةذالب قى درفت الضاف ناك ىلبنحلا هيقفلا ظعاولا ب بيطغلا نيدلار خف بقللا ها ىلإ

 ئبا ا اك هقفقنو دادغب مدقو مولعلا م 'ليخاأو ه املعلا نم ةعامج ئقل نبدلا 3 هيلا راشملا

 ىيقئصو مهربغو ىطبلا نيداو برقا ندأو ى ريالا تبن كك د ةكرش . نمابد ثيدحلا عمسو ىلإ أ نب ا

 ةدوجلا ةداغ قودو رودشم طخ ناويد هلو هيف 0 ارصتحم ليدح ند اذمحأ] مامالا بمهذم 2

 ةرسما لزبي مسلو ةدعب نم هلهالو نارخت ةباطخلا هيلا تناكو نسح مظن هلو مدركلا نارقلا ريسفت هلو

 نارح ةنيدمب ةيامسيخو نيعبراو نيتنثا ةنس نابعشرخاوا ىف ةدلومو لاح حالصو دادس ىلع ايراج
 نبا طبسرفظإاوبا لاق ىلاعن هللا همحر ةباهتسو نيرشعو ىدحا ةنس رفصر شع ىداح ىفابب قونو

 اهع هدعتبو اهم هجرخ» تح ةءارو لازبال دحا اهب ع د ىتم نارحب انيغض ناكدقح ىف ىزوجلا

 نآرح عماج 3 هع يسو لاق لدا هئزكذ ام نالخ 5 كهو ا ذلطتلا| ندر رمح نس ماخ لق كامو

 دعس ا دعب ةعمجلا موب

 ىقتلنوا مىنلاب ىقتلن ال ىنلقم كترذت دقات احا

3-.] 
 يل



 فرامل

 ف ابنذلا تتاهجع ىدحتا نم 000 تضاقلا هللا ديسع ند ةيداع كتاف | ونا ةالو دادغب كايعا نم

 اةرضحت اصنيخ»د ناكو 6-6 :ضلجفأو طف 3 1 دنع ةانشل ام علمج ن نع باوجلاب ذ ةبيذلا ذ ةعر

 روببشم تاتك ق طنودم ةكزجلأ لئاسم هلو هيلا اعطقتم ةركذ مدقللا ى كلما دع 00

 ةكحضمللا ةبيرغلا لئاسملا هيلا نوبتكيو هنويعادب فسر الا كك ءاسور ناكو سانلا ىدياب

 مم انيحت هد ى 2 هرغي روكذملاربزولا ن كو ةولاسن انه اقباظم كقيلزاإلو فود ريغ 0 باوجلا كدت

 مساح 8 اننع بتييجعبل ةبز مطلا رداوتلا نه ىش نا ىلغ ةيل ارهلا ةل تاع

 ن نان دز قلو كاكا نزتب اهم حافلا درا ل 1 كيا ا تلك ككلذ ن
 ىكماشتللا ىرت امف ل ضب دقو رقبلل ةدحوو رشسلل اوسحا ]د0 و تدلوفؤ ة يب ةأرضنب ىنز 'ز ىدوبب

 للا بلك نر كفانا ورمل نيالا قلع « دوبشنلا لادغا نال ذه ءاهيذب ةباوجا بنكف ء اميين
 ىلع تلكيو . لكلا قار 655117 سارد طاش نأ ىراو < مهرويأ نم جرخ ىب ىنح « مهرودص ىف

 » ضعد قوف ابيضعي 00 3 قعداشتو © ضرالا ىلع ا كك » لجرلاو قاسلا ةينارصنلا لقدع

 مدقلا ىبلهلار دزولا زادبحل دادغب ىلا ةركذ مدقملا دابع ن 3 بحاصلا مدق اكلو < مالسلاو

 كغ ابتفاطل 0 0 ةعرسو هفرظ نس قارفر وك د ركن ونأ ى تاقل | ساجملا 1 ناكو اضأ ةر 5كذ

 م ث* سلجعلا ىف 0 ناكو ديف لوقي انانك ديما ند لضفل ا كا كل لأ تا كك ةيججحلا ل مظع

 1 الا | اه دذك 0 عيجملا اهتيفخ ل كك ىناراج ؛ ةعيرق ن ىضاقلاب فر هب حورلا نيفخ

 اك لاقف افقلا تح ن 2 ده ىساريزولا الرضع كلن اطتر 0 0 دقو ةمالك نم كتفرظتسا

 فكن املف هيف ل ككتناطلش' هيف ثككنداو ككناوخا هيف ثتكحزامو ككنابرج هيلع ليتشي

 مث سول انه دعو ةادحوما ءابلا ةندشنو ءارلاو ميجلا مضي كلا نايرجو تلق ةعبرا دودح ةذبف

 هترختل 6 سراتف ظفل نابر يعلاو افقلا رتسن ىلا 2 نافل قوفئتلا ةصرعلا ةقرحخلا 0 كم

 ند دهن ردد 17 درس تقوا خم ةليج ثركذل ةلاطالا فو 8-2 االول بولسالا اذد ىلع كات امم عييت

 دهون ابتان اخو "لانس الذع زاكتآلار اكاد أم ىذلا باعك قف ويشلا رداشلا ىلاوربقلا
 نايئكسو عبس ةلس ةرخالا قداح رم نيقب رشعل يسلا] موبروكذملا ركوبا ىمضاقلا قولو لداسبا

 نيسلار سكي ةيدتسلاو 2 اخس ةاكح اذك ةكح بقل وهو ةاميم نيع اهدعبو انتجت نم انانثإا ءابلا

 دو ةنكاس ءاه اهدعبو امتحت :نم ةانثملا ءايلا ديدشتو ةلمهلا لادلا رسكو نونلأ نوكسو ةلمبملا

 ةبسنلا ةذه نبا قرفلا لصحبل ئتاودنس اهيلا بسنبو رابنالاو دادغب نيب ىسيع رهن ىلع ةيرق

 دنهلا دالبل ةرواجملا دنسسلا دالد ىلا ةبسنلاو



 اا

 مدقلاب صرعنلل دقتعيو ةضاضغ ةلودلا ىف مهول جرافلا نم القن اهركذ تاباكح ىلع دجنتسم | مامالا

 ةنشالئاوا,قاككلذو ,سر نا ىلا هبص ق.لزب ملو سشيحو هبصنم ثسد نم ذخاف ةضارع اهيف

 شيعخبلار ةحورم ىف اره و سننلا .ىشيرإو ةياسيو نسر نتا
 اقلط سيح ئىرجت ةدينح عدد ند :ددعب ملم
 ايقرط اهيلع ثكدس دقو صفر يل ل نرذلا سيحربل
 اهقورع طيبنلا و حت تيزع دقو ةثارو ىتنلا نييلس نمابهل

 ايو لاو | وحلا ا يا يلا لا
 اهقيدص ىإ ل ثنا تكلل انآ بايطلإ دع ايي

 عا كل درر
 ىضتقي نا ككلاون اشاحو دازتست نا فكن امم اضاحم

 ىضرلاب ىبنلا ىنترما ناو طظوظعلا ديزتسا اينكلأو

 اضأ هل دروأو

 ندلاو اا لا ل در ام لقعلاو سارلا خاج
 نيلي نكرر تش[ 42 2 بط لب كنا عدد

 صقح ىبا لوق نيتتسما مامالا نع كورو اريثك ثيدحلا عميس هنأ ةربغ لاقو دايعلا مالك ىبهتنأ

 ءالوح ةيراج 2 ىجترطشلا

 رزشلا رظنلا نع ىنغي لوح ىلع اهبحب ثبيلب ذا ىبلا ثديح

 رذعلا نم ثحرتساف هيلا ثرظن ىنلاخ» بيقرلاو اهيلا ثرظن

 سيك دس ريدا نرد طل تيار لحل ة دانا سال ل
 ةثاكليسيخو نيتسو نيتننا ةئس ةدعقلا ئذرثع ىداح ءاثلثلا موي فولو ةيايعبرأو نيعستو

 نسسحلا نب ده رصن وبا ةوخاو سبعحلا ىف هثوم ناكو دادغبب شيرق رباقيب ءاعبرالا - نذدو

 دلو مهتبحص ىف بغريو جالصلاو ريخلا لها ىف دقتعي نيمو لامعلا نم ناك ةلودلا سرغ بقلكلا

 دادغبب ةيايسيخو نيعيراو سيخ نس ةجلا ىذ ىف ىوتو ةيايعبراو نبناسثو نايث ةنسرفص ف

 دلو ناسحلاو نرصتلا دعاوقب نيفراعلاو باتكلا خوبش نم امهدلاو ناكو شبرق رباقب نفدو

 نسيعيراو ثس نس ىلوالا ىداهج رشاع تسلا مي فوتو اليوط رمعو لامعالا ةفرعم ىف فينصت

 نيعمجا ىلاعت هللا موهحر ةبايسيخخو

 اهريغو ةيدنسلا ىضاق ناك ىدادغبلا ةعبرق نرداب فورعم ا ندحرلا دبع ند دهتر كب وبا ىضاقلا



 ا 1

 اريثم ءايض مالظسلا داعو تثدروايل كرشن عوضت

 ظنا ناو تالا لا ىةريبكراعشراول الريق مارلي ابندإ ارعاش رؤكذملا) عوجلا با نبا: ناكو
 ىدياب دوجوم هطخو رانيدب ظقرو نيسيخ لك رسنِب ناكو ةدوجلا ةياغ ىف وهس ناو ىجاهالاو

 دال كنناكو ةناكتفلتو ن-دعستو سيخ 0 عوجلا نإ نبأ الافو :ثناكو هبق بوغرمو سانلا

 ريبكلا هحبرات ىف ةركذ اذك ةياهئلثو نينسو ثسس ةنس بجر رشاع دحالا مويروكذملا بسلا

 نابعش عسان نيثالا رابن ةوحض هدلاو ىفوثو ةيامعيرأو ندرشع هيياردنالا عيبر ريش ىف فوندو

 كاع هللا ممحر ةراد 08 ىنذدو رصم عجماج 5 هيلع ىلصو سي نوعستو قنلك ةرسيحو ةيامعرأ 0

 ثتايبالا ةذنب ىعبسلا دلو ةاثر ةدلاو قول املو نيعيجا

 نىتكلا رمظبو ءاردعشلا هننكع وطني و ءاكبلا هنل لقي بتيعطخ

 مولك نا مس ل ني درسا ايلاحم 55 تثبشنا دقرهد مك

 ميرك بارتلا ف صخخش لح تدعم ىسالا للح ىبتسبلا دقره»د اب

 ميسر وهو دكدف ىماشلطع كتًضر ند ثيبيدفل ظيدف لبقن كتنكول

 مويه نامزلا ندم كن كاش كا ىدرلا دد ملي نا حرجا كك

 نيبسلا مثقو لادلا مضي ىبعبسملاو مهيئارم ركذو هخبرات ىف ةدلو مهركذ ةرصع ءارعش نم ةعامج ةائرو
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 ةذه باسنالا باتك ىف ىناعيسلا لاق ةليبملا ءامعلا اهرخا ىفو ةدحوملا ءابلا رسكو ةليبملا

 روكذملا ريمالا ىلعي ريعمو ةيراغملا خيرات بحاص اسما 5 فرعو دحلا كل ةيسنلا

 ةاضفكلا "كلك فنللا اكناكلا نوديح نب ىلع نيب اك نبا نحلا نعني با ني دج ىلاعلاوبا
 لضفل و ةسابرلاب روهشم كل ند ةناككلاو تدالان ا ةفرعم ا١ذ الضاف ناك ىدادغبلا ىنيدلا ابد

 ركفلا نبا ريا كاسب قيازرمدابا لاش 1 "كيو دالرا ربا ١ ازعل ياورد
 بدالاو را الح لكك عيماجملا نسحا رد ةركذتلا كاشكا فئنصو ةربغو قاجرجلا

 نم ودو دوجولا ريثك سانلا ىديإب رويشم وهو هلم نيرداتلا نم د 6 ملراعشالاو رداونلاو

 مث ىوفنقملا ركسعلا ضراع ناك لاقف ةديرخلا باتك ىف ىناببصالا دايعلا :ركذ ةعتمملا بتكلا

 هلو لينو لضف هيفو دعما ءانتاو ديحلا ءانتقاب نلكو هو ىدجنتسما مامزلا ناويد بحاص راص



 اا

 نام ةريغو رو تا راثلا لخماط دلؤالا :ئرصملا لتصالا ا علا .بناكلا لحساب نورعما

 لصن او دانجالا 000 ناكو فتناصتلا ىف ةوظح عل [و هور اهضهي ةلؤ لئاطنالب_ ىاناكاظنا هادا

 لك رشطا لوا نإ ةظكوان قركذو ةداعس هنم لانو رصم بحاص ىديسلا زيزعلا نب مكامحلا ةمدخب

 ْ نسل دلقت هنا اضيا هيفركذو ةيايفلثو نيعستو نانيث ةنس ىف ناكرصم بحاص مكامحلا تن دحلا

 ام بسح تارضاحح+و سلاجم مكامحلا عمم هلو بيترتلا ناويد ىلون مث ديعصلا لاهعا نس اسنهبلاو

 جيراتلا هقح ىلاق ىذل !.ؤك ذا خر راثلا اهنم افنصم نيئلثار ادقم عييجو ريبكلا هجران اهب ديشب

 اخ هيتاشم اند رازلا تكلا" ماسرع نع ةقووتضكر نعتسو ا ليلجلا

 ةمعظالا فانضا قالتخاو ةينبالاو بتاجعلا نم ابي امو ءافلخلاو ةمثالاو ءارمالاو ةالولا نم اهلح

 ءارعشلا راعشاو ةمجرتلا هذه قيلعت ةيف اتاك ىذلا كقولا ىلا ات لح نم لاوحاو اهلين ركذو

 فلارشع ةثاث وهو مهريغو نيلزغتملاو ءابالالاو نيلدعلاو ماكحتاو ااضقلا سلاجمو نينقتملا رابخاو

 جارلا باتكو ةقرو فلا وهو ةزيغو رعشلا ىقتاعم فاد او جواتلا بادك هيفيناصت, نمو ةقرو

 ةقرو اتيام اقرشو اقرخ تام نمركذ ىف.قرشلاو قرغلا  باتنكو :ةقرو ةيايسيخو فلا حاينرالاو

 نالا ةثلث تادابعلاو“ نايدالا 'كتصو“ىةةيغبلا كرد :تاقكو ةقرو فلا ماقلاروولجللا تا

 ةحئافملا باتكو ةقرو ةياهسيخو فلا مهلاوحاو مالسلا 00 ءاتبكالا| صطقو»ضقززر ةياهيسيخو

 0 قلعتي ةلبقلا:لودلل ةليمالا | كسر د اتيامو فلا عابجلا “قانصا ىن ةحكانملاو

 ةقرو فلا ةثلث مىجنلا ماكحا ىناعم ىف 1 اياسسقلا ثاننكو تفر و: ةيايشها, باشحلاو

 عامسالا ىلع اهرورم رركشي مل ىتلا رداونلاو راعشالاو رابخالا بئازغ نينضتب ةطشاملا ةنوج بانتكو

 لهارابخا ف. نكسلاو نجشلا باتكو ةقرو ةياهسيخوا ىلا فاثوم ريغ :قلتخم عوج وهو

 بابكو ةقرو ةيامثاث باوجلاو لاوسلا باتكو ةقزو ةبايسمخو نافلا هبايرا ةاقلي امو ىوهلا
 ما اهب ىثر ثايبا ثكلذ نمف نسح رعش هلو بتكلا نم ثككلذ ريغو اهيناعمو ىنافالا رانتخم
 د ةدلو

 اعمدم نيعلل 0 مل ةحدابفو اعطقن' ب لق هللا ليبس ىنالا

 0 انيهذا 00 0 0 كيفمذدق 0 ىددن 1

 ريشا ييتاكلا عئازولا ببيذإلا عوجلا سبا نيروللا ديبع دج ايل نازتسإ دق وكذا ىحيسلا

 اريطب 5 ةطس ف ريدغ جل داكو ارورسلا للف تللخاف ةةيلادت

 اريطم اموب ناك ا كاالزتلو غال -_(وايس ككملع رطماو

 ولآ 1-59
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 مناسل كلي ايفد. قا نيد, ملع الا. طوخلا ,لايلق'ةماعلا دنع انوحم نمانلا ةصاخو ءايلعلاو
 غلبب لفحت الورقجاريغ نم ةحلايمو ةبكافم هد ءاج اير جوتصم حوبطم روش هل ناكو ادم اكلم

 ىناعلا ذيلو# نم رعشلا ىلع ةردقلا لها ةلواحل ام ىضفقا ةعسلاو بمحرلا كع ةعدلاو قفرلاب

 هلوق ثكلذ نمف ماظنلا لصاوفو مالك !:ليضافنب اماع ىنابملا ديكوتو

 قداوف لَك ككبصن ليحمو ام

 ىنيع .داوس :ناكم ىف فكتنصل

 ىنامالا ةبائاخ ةفكشم علباف

 موب لك عردج-ت سفن ىلسف
 تفاخ :حسانلا كيولق تمما:اذا

 الولو ىالسيبد ثار هتيفكشو

 اضأ ةرعش ندو

 ةورئظن الو أدو ىإ اورسيسضا

 مكاضر تغلي اذا .ىلاسا:ام

 نيكلا هنن هناكنم رذعقو

 نيس فا ككلنانلع نسمريضت

 ىنوفج رذح نم. ككيلع تثطخو

 (قيونطلا انا كنا د باش يعلو
 نونا تاساك نلبي: لكفكسلسع

 ىنويعلا: ظانبحلا ,ىنفخا قكيئلتع

 زيتي ل ىىكيش. هللا: باقف

 ريمصلا قل, هيكنا دبي

 اضيأ هلو

 ميو لحلا ىئاندجتم نيف مهاش رهدلا قرف بكرل نمالا

 مسقم لك ضرالا ف مهيسقف مهعايتجا 3 ىدرلا ناج ىدرزلا ناك

 هاندا“ لك رك هيعئترل عبر عيب رلا 0ك نم ايلو اضيا هلو

 لاضفالا نم اك نكت كلا اك  ىسنيو ثتادعلا 0 كاش اذا

 ثلا 2 كك كرا اص ىننأو ىنيع روب ككنا ا سل ندحا اضأ هلو

 ككااوس قولحم لك ببيع . ىنايع نع ىكصخش بيغم ثاعج

 ىنكل تركذ امم نسحا روكذملا زازقلا ىنعي هللا دبغ ىبارعشو لاق مث هذه ريغ ةريثك عيطاقم هل ركذو

 راصتخالا هجو ىلع راعشالا نم هب تْدَح ام لكنا بابتكلا اذه ب تطرش دقو هتياور نم نكيتا مل
 دارملاو ىلاعت هللا ههبجر نيعبسلا براق دقو ةيايعبراو ةرشع ىنذثا هنس ةرضحلاب هتافو..ثناكو

 يذلا" ف ”ىسارو افلا تفر ارقلاو تكاد مب ةكليملا راد تناك اهناف ناوريقلا ةرضحلب

 ةعابجب هيريتشأ دقو هعيبو زقلا ليع لا ةيسنلا,عذه ةددقيم انيبنم ىلوإلاو

 زرمزعلا دبع ند ليعمسا ند دديخ(أ ند هللا كيبع مساقلا ليسا ند دجهت ككلللا زعراتخما ربمالا



 اا

 عادصنا ىلا بعش لكو !-فارفا ىلا كدرضش لكشف

 عاطقنا كلان سيمو «لكر  داعق ىلا ل ل

 دشيلي امااريثك ناكو
 ناطوا ةنرغلا ىف لاملاو . .ةبرغ انناطوأ 00

 ارا جم نارا قياطلاو. نسا ل
 لك دارت ةركذ م دقلا :ىلاقلاب' نورعملا. ىدادغبلا ىلع ى ا 3 تيدالا ديف دق ناكو

 دنج ىم هلصاو.ه نح نب ديعس نب ديحأو ن ىلحف ند ”ديعتسو غبصأ ند مس اق:نم عيمسو سل سلدنالا

 ع نوعبسو عم عسنت ظنس ةرخالا ىدايج لبتسم سييخلا موب ف فولو /شلاب ىتلا ةنيدمدلا صمح

 هيحر نس نيتسو . الث سشاعو ديحا هنبا: هيلع ىلضو رمبظل | ةواص دعب موبلا ككلذ نفدو ةيليبشاب

 لالا قرد ميج اهدعبو ةلمبملا ءاحلا رسكو ةمجعملا لاذلا :نوكسو ميلا رتفب رحذمو قاع هللا

 برعلا 0 كن يحل ذ 0 اهيساب ىيسف دد) نب ثكلا.م هيلع دلو نديلات ءارمح ممكأ مسأ

 ىديبزلاو ةمكالا ثكلت نءرظنلا اوعطقو ىمسملا ىلع املع هنواعجو اب نومسي أوراص ىب

 ىلا هكسك )ا ذه ةلمبم 1 اهدعبو انتحل نم اةانثملا ءابلا نوكسو ةدحوالا ءابلا جف د دو ءازلا مصب

 ديبزو ةروكذملا ةمكالاب اي 1 ديلا دو عم نب ةريشعلا دعس ند بعص ند هبنم هيسأو ديبز

 منع هللا ىضر مهريغو ةباحصلا نم م ريثك قلخ ابنم جرخ نسب لاب ةريبك ةليبق

 وسنلا ملع هيلع بلاغلا ناك ىناوريقلا زازقلاب ىورعملا ىوبتلا ىيهبستلا رفعج نب ده هللا دبع وبا

 ةراتخملا رابكلا بتكلا نم وهو ةغللا ىف عفاجتلا باتك ثكلذ نمف يفيلاوتلاب نانتفالاو ةغللاو

 ةمدخ ىف ناكر وكذملا زازقلا هللا دبع ابا نأ ىرصملا بتاكلا ىفربصلا ند مساقلاوبا ركذو ةروبشملا
 ىديهسعلازعملا د /| ناك ةريغ لاقو كي دل لفقنصور مص بحاص ىديتعلا علا نب زيزعلا

 نأ نويوحتلا ركد ل ةورحلا رثاس هيف ا اناتك فلوت نإ هيلا م دق رصم بحاص

 ىنعي ءاج.ىذلا فرحلا ركذ ىلا هفيلات ى دصقي ناو ىنعل ءاج قرحو لعفو مسا هلك مالكلا
 فلا ابوحت نا تيلع امو رازجملا نبا لاق مجعملا فورح ىلع ككلذ نم هفلا ام ع نأو
 نم قرتفملا 2 هب زيزعلا ةرمأ ام ىقازأز هلا لا دبع ودا عراسف ف ذيلاتلا 3 ىعوجتل ١ نم ا

 باتكلا ةليج غلف قبرط حضوأو ذخام برقاو ليبس دفا لع علا أنف ف ةسِيفتلا) بتخلا]
 1 تانك هلو ريكا 5 ان ى ىعبسلاب ىورعم ار اتهم اريمالا هلك كلذركذ ةقرو فلا
 كا ىف قيشر نب 00 لعد هدأ 0 م ميد سس م 3 ادا 0



 اا

 ىف ىطاشرلا“ نب دهر كن وبا لاق هنع هلماح ئشبقلاب فورعملا ئبطرقلا ىرفاعملا جرفم نب هللا

 نك هللا دبع ودا فككلذي بسني ةبطرق نم ىبرغلا ضرلا 2 نشف نبيع تنامشنالا كانك

 ملغا.هللاو هلبق روكذملا دج نب :نسصتتلا ركب ئيبا دلاو روكذدلا اذهو

 نافل ىدحرلا رن نذ هللا دبع نب داهم نب محذم ند هللا ديع ا نسحلا 0 َدجعَرَك ود

 ىتناعملاو بارعالاب هنامر لهاربخا ناكو ةغللا ظفحو وحذلا ملع ف ةرصع دحاو ناك ةبطرق ليزن

 روقو ىلع لدن بتنك هلو ةنامز ىف ةلثم هنف ىف سلدنالاب نك مل ورابخالاوريسلا ملع قار داونلاو

 نم سلدنالاو قرشملاب نيبوغللاو نيبوعتلا تاقبط باتكو نيعلا باتك ر ضتخم ابنم هملع

 ىلع درلا كاتنك كلو حاابرلا !ىوحعتلا هللا دبع ئبا هعيش عمزا ىلا قودلا دوسالا ىبا نمز

 ىف رضارلا كاشكو ةتئاعلا نعل تانك نيدسللا لون ككنم ةايل هلام لقاو ةرسم نبا

 بحاص ةللاب رشتسما مكحلا ةراتخأو هلثم دحال سيل ىلا هةر الا ؟تانكو ادح ديقما وقر ةيدرعلا

 معقنو ةيبرعلاو باسحعلا ةملع ىذلا ناكف هللا ديوملا ماشه ةديع ”ىلو ةادللو كمن ذات سلدنالا

 ةيعن هل لصخو ةطرشلا ةطخو ةيليبشأ ءاضق ىلوتو ةضررع ايند هنم ىديبزلا رك وبا لانو اريثك اعفن

 ةاجو هتحاجر فصتو ةابص مايا هللا ديولا بدا مظعتسي ناكو انامز ةدعب نم ةوند انس ةيجض

 رصحا الو سن ا دنس لاك 0ك ةردغو هتيدد لها نم ءايظعلا ءانبأ نم طف سلاج# مل هنأ معزبو

 ريدك ارعاش روكذملا ىديبزلا ناو ةبيجع ثاياكح منع ركذو املح' نزراو اسح قالاو ةظقب

 رهف ند ملسم تكا لف لوف فكل (نمفرعشلا

 سبللاو بتكارملاب ال ملوقمو " منانجب ىتفلا نا ملسم كل

 سفنلا رصق ىلع اروصقم ناك اذا ةمالق ىنغت.ءرمل بايث سئيلو

 ركل ل دوعقلا لوط ملسم انا اهجلاو ملحلاو ملعلا ديفي سيسإو

 ابَيلا دوعلا ىف هنذاتساف اهلا قانشاف ةيليبشات متراج كرنورصتسملا مكحلا ةيحتص ف اكو

 انيلا"بتكف هل نذاي ملف

 عامز نم نيكل دل ملس اي ككهحو

 عازنلا ىلع تيم ربصك .الاأ ثربص ىنيبسحتال

 عادولا ةفقو نم دشا تبتاذع نمهللا قاخ ام

 ىعاوتلاو ةاجانتلا الول“ قرف مايحلاو اتت اثم
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 الا“

 فلافلا:ىلفاوسا :ناكو همدقلا نم قاقؤو هادعب ناب نم ؤجءا؛دقلو خوصوي الو.دخبا الام هيف

 دبع هللا ودل رصاعلا نب مكحلا ةذل.لاق ىنح هيبظعت ىف غلابب ناكو هذ عينج نيلدنالا ةهدرايل

 تييطاقلار رب داك لاح ةعللا !لف !ذج لن لجبهتارث رم علنا, منة سوو حرب ننال ب بكتاب بطول
 نمسح قاعلا 0 طافلالا حط رعشلا دنيج ناكو تككانسلا دابعلا نم لئاضفلا ةذه عم ناكو

 ا ليذه» ند ىيعت ركب وبا رعاشلا دال يك هضفرو ق5 كر هنا الا عطاقملاو علاطملا

 ابا (ىداكصف ةقنوملا ةييطلا ضرالا عاقب نم ىهو ةبطرق ل و هل ةعيض لل امود هجوت هنأ

 رشيتساو ىلع جرع ىنار ايلف لاق ةعيبص كانه ابضيا هل تناكو اهنع ارداصروكذملا ةيطوقلا نيركب
 هلاضادم طبل بس ل تان

 ككلف هل اًنيدلاو سيشلا وه نو هل ةييش نم اب تايقا نيا نم

 ةعرسد باجاو مسيتف لاق

 اوكتف نأ ككاتفلا لع رس ةمقو هدولخ فكاامسلا| ببتيجحتلا لزنم ند

 ءاثلثلا موب روكذملا ركب وبا قوثو هل ثوعدو هتدجمو ىخيش ناك ذا هدب ثلبق نا فنكلايت ايفثلاق

 ثنو ءاعبرالا موي نفدو ةبطرق ةنيدهب ةياهثلثو نيدسو عبس .ةنس لوالا عيبر رهش نم نبقب عبسل

 اه اهدعبو اهتحت ملا ثلا مالا ديد قلل ءاللا رسكو اولا نوكمر داخلا شوطا
 طوقوروك لرد رار اد هلا, يبل اللا دلع و نواح نب طق الاس د

 هدأ ىهوروكذماركب تأ دج محازم ند ىسيع ند ميهربأ ما ىدو تيمسلاو دنهلاو نادوسلا وبا

 2 ةديسو سلدنالا سموق نا هنوخأ ىلعو هيلعو سلدنالا فقئوام نم ناكو ةشطبغ ند ةدو

 دمع ند ماشه ىلع كادقو ةروكذملا ةيطوقلا ا سلدنالا دالب نييلسملا عم ريصت ند قراط

 ل نم وهو روكذملا محازم ند ىبسبع ماشلاب اهجوزتف روكذملا سابطرأ ابمع نم ةيلظنم ككل

 لافشنا بسس ككلذ نايف سادسا ل[ يه داس ع نإ ل نس كا
 دقلا بالخل لا ىاشم باكي ةيليرقلا تدلجر اه هل تاو سدس دل ىلا مكارم

 ماشم ند ةيوعب ند ندحرلا ديعريبالا مايأ ل ا.نايبح ع اطو لاجلا ا تداعو انتمرح

 ير احا سن روبل لهدا كنا ام ب نس لدن ل ككل
 ا لايرلا مالا ىلا باتيك ىف فكلذركذ سيلان [!نيورسو ارد ل

 3 نك ديحا ريع ودأ هيقفلا ةبطرق لدا نم ندرخاتملا ءاملعلاو ءابقفلا رابخا كك هفلاو ىيجتنل |

 همم ملح

 دع ند جرفم ند 32 ند نسحلا رك وبأ هيقفلا ككلذ نم هقينو هطرس اهب كراتلا فيفع ندا
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 ابا

 نذاتسا ىنعملا ا 0 لوقلا كود نيعن ىددوم كتباساب قاعنلا انفوسرو 03 عاينجالاب سم

 اوشن هد ل ناطعالا لقدرم تدل !ذافآادل نذاف نييفوكلا نيب انط)ا نابكف نم ىتنف هيلع

 0 اب رغثو رضاح ب باوجو ةبكف قالخاوو 1 ناسلو مكر طا اذاف م 0 نعء برعاف ملكتف ىرصلا

 هاراجف هلصف نم رينو اي يكلم وذلتا فورم نا 0 قنبجعاف عباشملا ر اقوزا لويكللا #ءافأ ف

 4 هدنكل مالكلا 0 دقو ةرعش بياعمو هتاقرس رامبظا ىف [هيليص م لكلا انتمكأ ند اك انته نمو انابنإ

 انعيمج 4 3 هناركذ ايك ناك ناف هيج 5 وذ ىلع ليتشن 0 لينت ةلاي زل 3 5 دعطق نكما امف اضعي هضعن

 ةرشع ىتنثا ىف لخدن ةريبك ىهو ةحضوللا اهاهس دقو 7 مالكا الا اذه امف ل فلك | ذر :نف

 ةرضاحملا ةيلح باتك هلو دهاشلا ةماقاو راضحتسالا ةءرس عم هرهابلا لصفلاب انهبحاصل ثدبش ةسارك

 رس نسم نيقب ثلغل ءاعب در موب رود كك يالا فقوذدو اضار دكا بدا هيفو نيدلجم ىف ١ ككدو

 سلجم نعرخاتف ل هنأ ىيتاحلا ركذو ىلاعت هللا همحر ةيايثلثو نينامثو نامت ةنسرخالا ير

 ةدجوف ةدوعب ةءاججف ضيرم هئادل,كيقف هنعلامشف ةيجرتلا ةذق وأ فىروكذملا دهازلا ريع ىدأ وجيش

 جاديفساب هباب ىلع بدكش م يلا كلا 0 دق

 دجوي الف داعب ليلع هب انعيس ءىش بجعاو

 لأ ةسبسنلا ةذد ميم اهدعبو الروسكم اهقوف ند اةانثم ءاك ناالا دعدو ةلمملا ءامحلا حاشي ىهتاعلاو

 متاح ةيشأأ ةدادجأ ضد

 سا كدا ةيطوقلا نباب نورعم ا محازم ند ىشيع نب ميهر دأ ند د زيزعلا دبع ند ريع ند دهترك ودا

 ند نسحو قوقلا ن ند د هللا دبع نا كا نم ةيلسْسأت عسر رادلاو دلوملا ىبطرق لأ ليك كيش

 ةكلولا من ندا 000 داط نم ةبطرقب عيسو مهربغور رباج ند ديعسو ىديبزلا هللا دبع

 3 ناكو ذ ةيدرع ١و ةغللاب هنامز لها ملعا ن م ناكو 2 ثيغم ند بادو ااا ,ع ند 0 جرعالا

 ةواش قحاب الراثالل مبكر اال ابل يور او ركاونلا و ريكلاو ةقفلاو كن ني طفاش

 قلت ابارك نق ابهلك لازخاو اتاري ةناورإ يلم كتلوج حلات نلدشلل 3من راج 0
 0 هنياورل طب اضلاب نكي ماو هلع ذخوتو هيلع ارقن امرثكأ دعللا بتنك ثناكو هنلق ربظ َكع ككلذ

 ىنعللا لعلك ايا فكلد نم ةيلع عيوب ام ناكو اهلا عجربي لوصا هل كثناك'الو ةقفلاو ثددحلا

 نمرثكاو منع ذخاو سلدنالاب ةرصع زباشم ىقل دق ناكو لولا وبشلا هلع ىورو ةقيط دعب ةقبط

 ذ ىذلا وهو لاعفالا ىيراصت بانك ابهنم ةغللا ىف ةديفملا بتكلا فنصو مهدئاوف نم لقنلا
 عتيج دودمماو روصقملا ةكاحنك هلو هتيجرت 3 قيس ا ةعبلو عاطقلا ندا 8 لعد نم ءاف تكاغلا اذه



5 

 ماوفاب اماو-قا هللا هعسبيو ملم اج وم 2 قسط

 ” راو دوداحج نك هئايح لصف نم ىتغلا قزر ف
 ىمارلاب سيل نم ةزرح# ىمري دقو ديجلملا ىنفارلا ةمرحا ديصلاك

 عئادو داكن 00 قو ىبسلا ةرهجو ظيقلا ةرعو ىف انكو نول اهنم ءابق لك ةيبقا ةعبس سال هب اذاو

 بنذوأ ايهاس هنع تضرعأو ايهال ىنع ضرعأو ازفتحم سلجو ازفوتسم كسلدق هيف لد 0

 ىلع لبقاو هفرط ىنريعب ال هفطع ايناث ةينهربغف هتاقالم فلكت ىف امتار فهتسإو ةدنصق ىف ئسفن

 نسم هلظد ةودو هيديب ىناكم ل للا و هظحلب ىحوبو هي /| ىموي هك دن نيد ى لآ ةفنعزل ١ كعكلت

 لاشالا ضعب ليقيو كا باكشا د نأ كر مث ارابكساو اونعو ارا راحل م امو ةليح و ةعتس

 تاقف تربخ شيا لاق نا ىلع دزي مل هنا مسقلا نساححم نم امبناف مركلاو ءافولاب ثيمسقاف ىلع
 تكفر اكرم كذذلا مسيم نم ىردق مب ثتمسوو تككدصق نم 0 ىلع ءتينج اهالول انا:ريخب

 راعتسإلا ترد | مث ةريصي هتيدأ الو ةدرجت 00 نمم ككلثم ىلا سلا نم ىثار ثيشجو

 تحوي ىذلا امو ككوابربكو تكجعو ككوالبخو.ك هيدا مم ىإ نيا دل تلقو ىداولا ةرارق ىلا ليسلا

 كععارذ هيلا لوطي ال ككعاب هنع رصقب _ ثبح 2 تككسفنب باهذلا نم هيلع ثنا انف

 عقس ملع وأ ةزعب ثطلست ناطلسوا هلايذاب تقلع فرشوا هب دجملا ىلإ ثيسننا بسن انبه له

 ابهذم هينلأ ككل بدذب ملو اهنازيهب اهتنزووا اهردقب كسفن تردقول ككناهب كيلا ةراشالا

 3 فق بفغربو راذتعالا 6 نيلي لعجو هقبري صفو هنو ) عقتماف انستكم ارعاش نوكت نأ كودعامل

 ككصفق نا اذه اب ثلقف ىبريصقتلا دينعا الو ىنتبش م منا ناينالا رركبو رافد إلاو عحلا

 متلرنم تصفخ ناطاس دنع مدقتموا هيدا ثرغص هددا ىف ميظع وأ دبسن فكراهاكت هن ىف 5

 اقاور هتتترضو ككصقن ىلع ارتسربكلا تددم فكنكل هللاو الك كريغ نود ككل, ثارث دجبلا ليف
 ةيغرلا ىف ةعايجلا ثتذخاو رارصالا عم ككلرذعال تلقفراذتعالا دواعف ككتثحابم نود الئاح

 ةدحاو ةلكاش ىلع اناو ةظيفحلا دنع ةمرحلا اهليعتسي ىتلا ةءانالا لايعتساو ةرذع لوبقو هثرسايم ىف ىلأ

 ىنح ءاضق ىف ةصرفلا اهعمزبتنب ةفرعم ىنفرعي هنأ مسُ لا دكوي ودو ”:قيلخ مذو هخيدوتو هعيرقت ق

 ىننلهج ثنك ول ىنفرعي ناك نم ةءامجلا ةذه ىف ناك اما ىبسنو ىمساب ككيلع نذاتسا مل مم ١) لوقاف

 وهو ىريغ نع كسفن ىنزيينا ملا ىرشن رطع ثمهش اما ىثراشرن ملا فكل وك تكد 4

 نم ددرا ثكبرف نع ففكأ ثكبلع ضفخ لوقب !دينفتو ابيناث هعمس ثالم دقو هبطاخا ام ءانثأ ىف

 5 قى ىتكبرع درا هل ىبناج ذئنيح بحاف كلثم ميش نم الع انالأ ناف ناتسا 0

 بعصلا ةضاير هئئاض ر نأ لعد ككلذو هتيثاعم قرابلا كا ىتلا ةياغلا زواج ن رمي كتنرعحتساو

 دعبو ىتاقالم قارعلا درو ذنم عادي هنأ مسقاو ايم ىظيرفنا ىف عسولو اهظعم ىلع لبقاو ليالا نم



 ااا

 قلعتلا نع الصف هئابعاب علطضب الو هل اوفك هسفن ىرياالو هتلجاسم عيطتسي ال ادحا نا بيغلاب
 هنوعارب نم ةمركشو هنومحفل نم ميجفشو هذويظعلا نم ميظعت ىف بهاذم ء ءاسورللو هيفاعم نم ءىشد

 ىبلهملا ريزولا ةروص ككلقو لاقتنالا ةقيلخلا هذه نع اوكشواو لامحلا مهب تلامح امبرو هنومركبو
 ءاطإا بد نم حذجلا نيجهلا نع كيلا ودأ انه زينت 3 ند رم :كفلكاانس نك ماو هيف اذه هيأر نع ةدوع ف

 ثدسغف ةيذع هيناجمو ةيطر هيف ثناك هنانفأ لا ىرع ءلور ا 2 راقلا قينعلا نع الضف بنادالا

 انيمجتمو هيف ييسق ام همظن نم ادقتنمو هبواطم ارشانو ةرارسا اعيذمو ةرافظا املقنو ةراوع اعبتتم دل
 قحاللاو قوبسملا هرم قرداسلا هدد نرعي راهضم قوهو انأ ىرجاف اهر ىقاراشيراد انعيجت نا

 وقص كتشسانب عبطورأو ةليضف لكاق دنزو راردم تاحس اذ ككاذ ذا كنكو قوعللا نءرصقما م

 ناض ةوادرو فاص ىبصلا ريدغو اذد باوكالارئارس امم كشروو بابحعلاب تيشو اذا راقعلا

 ليخلاو ةرغره ددلا نم لابقأللو ٌّ ب ةايشللو ةلبنم 4 فاسو ةلئعم هحاورأو ةضغ شيعلا مجحاببدو

 0 ىسضقي هئامز ةاناوم نم ظح 10 اهمياصنو اهقورعب ال اهبابر الافاق ناسربلا موب ىرجحت

 مايإلا ندم 3 ا نع 2تتذدَع اذا ىح بهذمو دارم ا بلطم تكرديو برا الط

 كك رام 3 3 ع 0 0 0 بع نع راظنن ءاوقس هاغب ىنتعلو 0 نر نيش

 0 | كا هيلع ةذه 0 1 كا 0 0 5 ردو دفا 0 5 1

 هلل هثداز الو هجر دز هفطعتسا ملو 0 او لاحلا ىف هعييج هاش بيطلا ابا ن ال هثركذ لت

 هك ان ماقأ د هبجول ىلع 0 ءاو هسفنب ابجحع الأ هيلقو هفرط همت ثالم ى 2 ةلييجلا ةلمحلا

 0 بدالا ةسرادم فار اكفا اوضنأ الو ءارس ظيلا اح زر مهتكرع ءاالو هللا سرت ل يللا دنع اًقوس

 ىلع مالكلا ىطاعتو ماين ىبارعش ةعلاطم مهدحا ةياغ اهنأو ةرعوو هلهسو ةرمو مالكلا واح نيب اوقرف
 0 د ا ا ةينف كف امه تيفلاف 0 3 00 2-3 2 د 00 نم دمت

 2 تيظعاف 0 5 0 كنيح لا ان ا 8 وهو ةلغبلا ا ّ 00

 ةرئاد موسسر 0 ثداوحلا اهيلع ثحلا دق ةءابع قالخا هنحت اذاو ةسلوعم فق ىنتساجأو ىردق

 مايقلا ىف هل حاشمهريغ مالسلا قح هتيفوو تصبنف اناثاف تسلح اشر الا نكي ملف ةرثاختم ككالسأو

 مل ندحو ككلذريغ هداقل ف ناك ضرغلاو كَ ضبا نأ عضوم ا نع ةيضوم مد دينعا امنا هنال

 رخالا لوقب لييتف



 ا/اا/

 اراذ نب اراد مهرخا نيذلا لئاوالا سرفلا كلم ريغ ءالوهو ةروهشم مهرابخاو ةرجتملا نم نيثلثو
 ىلع مكي كلم لك نال ثكلذي مهامسو ىئاوطلا ثكولم دالبلا ىف بترو ردنكسالا هلنق ىذلا
 لقتسا مث ىئاوطلا كولم نمريسذرا ناكو دحاو  لجرل ثككلامملا تناك نا دعب ةصوصخم ةفئاط
 نيرفلا تولم ةكليم ةدبو ةنس ةيامعبرا فئاوطلا ةكليم ةدم تناكز ىلوالا ةداعلاك عييجلاب
 رسكو ةلمبملا لادلا ستفو ءازلا نوكسو اههتحت نم ةانعملا ءايلا ىنغب درجدزيو ةنس ةيايعبرارخاوالا
 هئدجو ئناريغ هطبص ققحتا الف دنهلا كلم ثيبلب اماو ةلمهمل اد ريخالا ىو ءارلا نوكسو ميجحلا

 اهتحت نم ةانثملا ءايلا نكسو ءاهلا يتفو ماللا نكسو ةدحوملا ٠ .ابلااينضدقم نال طبعاا ١
 5 نم كلذ خةيص ملع ءأ هللأو اههقوف ند انانكم اك اهدعبو

 0 5 م ييورتلا ىدادغبلا و 20 ند نسحلا ند دهغ ىلع وبا

 0 0 2 يلا نم 1 هنع 0 اضإأ ةريغ ف نع 0 2 سلاجم 5 اهالمأو لل امخأ

 نيدو هنيد ىرج 3 امبهبف جرش ىتلا ةييتاحلا ةلاسرلا هلو 5 ةرجغو ةركذ مدقللا ى خوننلا مس اقلاوبا

 ىكحو هعالطا ىف ردودو هذ 'دام 'رازغ ل لد دقلو ةرعش بويع ةدادآو هنا قوس رابظا نم ىيننملا م

 كيم دخلا نييجلا ير حلا امل لاهم ككل ىلع لا لالا سلا
 ءادر نضيعتلا جلا دل ماقلأو هيلع مييختلاب ى ككل د ىباريزولل اضرعتمو رصم نع افرصنم مدلسلا

 الإ ا ىقاليال ناكف اراروزاو ةيربج هيفطع ىنثو ارابكتسا هبناجب ىانو هينلا لويذ لاذاو ربكلا

 - ا نأو 1 روصقم بدالا نأ هيلا ابيع ليخت ا.هبويت هيلع لوقلا فردت ابيت هنع 4

 ةاطاعت نم نود هفوطق ناقبو ةانج ىدج وف ةأوبس 0 'ر أون نجعل مل ضورو ةريغ هثام ريمن درب مل

 ىغبلا نسر هتررجا ةديدم ةدم ةريثولا ةذه ىلع ايراج ربعفر رقتسم ءابن لكلو رسب ءالخلا رجم لكو

 ةراذع ىواسس 0 كلا ع د ا ذل قياسلا هنأ لي اذا 0 هبت 1 600 لظف اهيف

 ا عل كو ايظنو ارث دا ااففلا قرب تك فككلامو طافلالا ى مراذع ضنقمو مالكلا بر هناوراذعب

 بذمعا 5 نم طين و 0 مسيل ةسفل عم 0 0 0 تكلقتو اماعو الضف عراقي ال

 ا ةلودلا زع ع 8 ) ميلستلا ىلع نما 9 هحانج ضعت صضفخو هسأر لعب اظاطف «برشد

 كل ةسيوزلارفتسو هفالخلار اد ىهو هكرضح درب نأ هلاح ترو ُّضش دقو ةركذ م دقلأ هبود ن دا

 ةلودلازع [ةيابم اودع ناكو نسبا رك مددت دقو نادك ن د ةلودلا ويس اةرضح نعردص لح

 ول ىتلا ةيهلأو ةرورستكلا ةميزعلاو ةيدالا سفئنلا وذ وهو ا 35 ةدواتسي هتنكللممد ادحأ ىقلب الف

 احتحلا ىسبلهلا ربزول ا ليختو ةرثأو 53 مههيلع تراد د هقورص ص رارجالاس تفرص صل ا 2 كيه

| 
1-0 



 ا/ا 1

 ىلا عجرسلو ةرركذام ةقيقح ىلع عالطالا هلهس ةقيرطلا هذه ناو قح ثكلذ نا ماعيو

 رعب فب تنل كلبا دارلاءامالا/ نا[ تهذلاا مورم بناتك ل4 [ىدوعسملا وكحب كاؤضلا ثيدح
 نم نسحأ ارظنم ميار لد هدامدن ند ناك نديم ةريطحل نول لاقف اشنأ أر أردزو اقن دوم انناتيس هتاهزتنم

 لاقت ابن دلان كرار عزو نمر دش ابنا فن ال اكون هيدا حم فض وو ردح دما ىلإ هيفبيضذواشنا 0 ص
 ناآركذ دقو ىدوعسلما لاق مث وقضت اسم نك نمو اذه ن م نسحأ رطل كول ا ككل

 لكدروانلا ناكر فرطنل اي اكراعللا ودجر عت مل زكذ 7 دقو ىفنكملا ل 0007 0
 ىفتكلا كح ىفتكللا ا" صح اعيمج ابعل املف هبعلل دد اريجعم هدلقا ع نم نكت 5 دنع امدقتم بعاللا

 ةفكلد شهدا ىذح ةدويستتو نعييجشلاو هدرصن ىلع رفلالا ل لا مدقتلو ىدرواللا 1 هير نس

 اهيلع ةلغ ةدصق دصقو ام ىلوصلا ل عمجو ايهنيب بععللا لصنتا ايلذ ةاهو لول 0 ىوصلا

 هل لاق كم رعد لدعف اكل ىوصلا ب عل ندسح مدح نيدو ايش هيلع درب داكي ال

 قافنالاو ةائاضف عدو ىصحت نأ نم مرثكا هتايرجامو ةريثك ةرداونو ىلو دصلار ابخأ أو الود ككذرو ء ءام ذاع

 ىكيقعلا ديعس ودأ وهو افيطل اوجه ةاجه صقتنم ن م كلك ام هتفارظو 00 مىلعلا ىف 0 5 هيفا 0

 اذا يما ميلك اذه لوشي ناكو ناولالا روارجم اهدولجو اهفنص دق انك اواي انيف هل ىار هناق

 هذه رركذلا ديعسوبا لاقف ىنالفلا بانكلا ثاه مالغ اب لاق اهنم .ىش ةدواعم ىلا جانحا

 راسا

 هنازخ سانلا ملعا بش ىقكوصلا مكلفا

 نايات هانا ف لع ةاهيتادلل وا
 ةنالف ملئانمابلاا ممر اوناه قائل, اب لالق

 قح ىاربخ ىور هنال ارتتسم ةرعصبلاب ةيامثلثو نيئلثو ثس لبقو سيخ نس روكذملا ىلوصلا ىفونو

 جرخ دق م ةيلع ردقن ملف هلمطعحت ةماعلاو دصاخلا مديلطو هنع هللا ىضر بلاط 0 نب لع

 وهو. لوبطلا# نئابعلا نو 50 جرت ىف ىلوصلا ىلع م الكلا قبس دقو هتقحل ةقاسال دادغب ند

 مكن افل و 8 00 نيتلمبم نيداصب ة.كدصو 0 باطيلف روكذمبلار 9 نبا 00 0

 رايشدر وا اربد ةروسكما ءاهأ ىولالا ابقيإإا ليسا ورز دوا تكا داع زر هدجل| قفز اةةيوتسام ةدوشم
 اهتحت نم ةانثلا ءايلا نوكسو ةمجعملا نيشلارسكو .ةلمبملا لادلا يتفو ءارلا نوكسو ةزمهلا

 ىبرعلاب ةريسفتو ىبيجع ظفل اذه ىنظقرادلا ريغ لاقو ىنطقرادلا ظفامحلا هلاق اذكه ءار اهرخأ ىفو
 وهو ملعأ هللاو ءارلاب ال ءازلاب منا ليقو ةوالحو قيقد ليقو بيلح ريشو قبقد دراف بياحو قيفد

 رطل كيرلا دج فو ككل ال ل17 للعب كلر اوودس فلا هكا دنهمرنال رتاوطلا ةفوام دانا ىذلا
 نيتنثا ةنس هنع هللا ىضر نافع ند ناسثع فالخ ىف مهكلم ضارقنا ناكو درج دزب مهرخأ نيذلا



 ابان

 تحرتفا هل لاقف ىهشت ام ىلع حرتقا هصصل لاقو اهنم هكلم ىف هيلع معنا ام ىلع رورسلاو ركشلا

 رغصتساف ىنيطعت غلب امبيف اهرخا ىلا ىبمنت ىنح اهفعصت لازنالو لوالا ثيبلا ىف سمق ةبح عضن نا

 الا دنيرا اسم لاقف اريثك ايش هلر مضا دق ناكوريتسيلا رزنلاب هلباق'ةنوكل هيلع ركناو تكلذ"كعلملا

 هةوبسح ناويدلا بابرال لبق املف مب مل مدقتو هبواطم ىلا هباجاف هيلعرصموهو هيف ةدارف اذه
 بامرا رضحاو ةلاقملا هذه ركنتسا ككلملل ليق املف هيراقي اب الو اذبب ىفي سيق اندنع ام اولاقف

 ىلع ناهربلا ةماقاب مهبلاطف ردقلا اذه غلب ام ايندلا ىف يق لك عمج ول مل اولاقف مهلاسو ناويدلا
 اما ككمح اراشقا خف تدنآا امدصشل فكل :لاقنفاكعلذ“ قوص مزن اةوبسكو اودعقفا ككللذ
 ثيببلا ف بساتحلا عصي نا قيعصتلا اذه قبرظو جنرطنلا ثكحضو نمالاحنيربطعا!يشوتاقا

 هةرخاآ ىلا اذكهو تابح ىنامث عبارلا فو ثابح عدرا ثلاثلا ىو نيتبح ىناثلا ىفو بح لوالا

 ىتح *أ نين هعلابملا هذه نم" يسفن ف؛ ناك كقلو هيف تشاو ةلئقأام" واش قليب كلا قاقعنا بلك

 ةقرو ىل رضحاو را لاعلم ىف نيب انيؤط قل ركاذو ةيرادنكلمالا باس ضعت ىفا عمتجا
 افلا ىنيثلثو نينثا هيف تبيثافرشع سداسلا ثيبلا ىلا دادعالا قعاض مناوهو كلذ ةروض

 كل ذك تناكف اهتربتعا دقو حدق رادقم ةلمجلا هذه لعجت لافو ةبح نيتسو اينايثو ةيامعبسو

 ىف ةببو غلب ىنح اذكهو رشع ١ اسلا تيبلا ىف حدقلا فعاض مث لقعلا اذه ىف ميلع ةديعلاو

 قى ىستنا ىتح اهفعاضب لزب مل ملو بدارالا ىلا اهنمو ثايبولا ىلا لقعنا م نيرشعلا ثيبلا

 ابدرا نيثسو نينثاو ةبايعسو كلذ 1 نيعبسوا ظعوراو بدرا فلا يام ىلا نيعبرالا ثيب

 0 ىعاض مث اذه نمرثكا اهيف نوكي ال ةنوشلا ناف ةنوش ىف ةليجلا هذه لعجت لاقف نينا

 ةنيدلا ناف ةنيدم ىف هذه لع لاقف ةنوش نيرشعو اعبراو افلا ثناكف نيسمخلا تيب 1

 ندملا فعاض مث نوشلا نم ةليجلا هذه اهيف نوكي ةنيدم 00 ىؤشلا:هذف نب رثكا انييفا وكول

 ودم فلارشع ةتس ىلا ينرطشلا ةعقر ثايببارخاوهو نيتسلاو عبارلا تيب ىف ىبتنا ىتح
 ةركرود ناف ددعلا ةذه نارتكل ندم ايندلا ىف سيا هنأ ملعت لاقو ةنيدم نينامثو عبرأو ةيامثلتو

 يصوم اذعا ىلع ؛ليخل فرط اقف ضوول كمي سوف د 0 دنهلا قيرطب مولعم ضرالا
 نم عضوملا ثكلذ كار رخال: وطلاب انيهتنا تح ضرالا ةوكا كلع لمحلا اذرداو ضرالا نم ناك

 ةنايت الدو ليم فلا !ليوشعو ةعبزا هلؤط 0 0 اذاف نافرظلا ىقتلاو ضرالا

 ككلذ تنيبل دوضقتلا نغ جورخلاو ليوطتلا .قوخ الولو هيف ثكشن ال ىعطق ودو عخسرف فالا
 عسيررادسقم وهو رومعملا نم نسر يخ اا ملحن: ىلا نيب ةليمسنرت ىف لل اهتيقلا ءاشإ م اينركد اجد

 هذه ناسف ةدئاف نع الخ ام هنكل دوصقملا نع انجرخو مالكا رشننا دقو بيرقتلا قيرطب ةركلا
 ينردطشلا ةعقر كقيعبتت ىف'هؤلاق,امركخنتس نم انهيلغ.ققيل انتانثا ثييملاف تسرغاةقيوطلا



 ا/ا

 نينامثو عبرا ةنس لاوش ىناث ةعيجلا ا ليقو نيتيامو نيعستو عبس
 ىمزراوخلاركب وبا هيقفلا هيلع ىلصو ىلاعت هللا هيحر حصا اكوالاو ةيامثلثو نيعبسو نامث ةنس ليقو

 ىئدادغبلا مسقلا ىبا نع ىورو ىقرشلا بناجلا ىف دادغبب 6 عراشب ةراذ ىف نفدو

 ىخونتلا مسقلا وباو ىرميصلا هللا دبع وبا هنع ىورو ىرابتالا نيرك ىباو ديرد نب ركب ىباو

 دعبو ةلدحوملا ءابلا 00 أزلا مضو أرلا عوكسو# مايل رداع قنابزرملاو مهريغو ىرهوجلا دهتوبأو

 الا معلا دنع قلطي ال مسالا اذهو نابزرملا همسا ناكو ةدادجا ضعب ىلا ةبسنلا ذه نون فلالا

 برعملا هباتك ىف ىقيلاوجلا نبا هلاق دحلا ظفاح ةيبرعلاب ةريسفتو ردقلا ميظعلا مدقملا لكرلا ىلع

 ىلوصلاب فورعملا بئاكلا نيكت لوص نب ده نب سابعلا نب هللا دبع نب ىيح نب ده ركيوبا
 سابعلا ىباو ىناتسجسلا دواد ىبا نع ىور ريهاشملا ءالضفلا ءابدالا دحا ناك ىجترطشلا

 رزكتتل يايارتا هللا ديعوبأو ىنظقر ادلا 0 وبا هنع ىورو مهريغو دربملا سابعلا ىباو بلعث

 ىيناصتلا هلو ىفتكملا هلبق م ا مدان مث هملعي الوأ ناكر ىضارلا مدانو اههريغو هلبق
 باتكو عاونالا باتكو 5 بدا (يانكو ةلقرولا بانكو ءارزولا.باتك اننم ةروهشلا

 باتتكو ءالعلا نب وريع ىبارابخا باتكوررغلا باتكو ةطمارقلار ابخا باتكو مامث ىبأ ر ابخأ

 نم ةعايج رابخأ عيجو م.هربأ نب قعسا رابخأو ىرييحلا ديسلا رابخاو ةمره نبا رابخاو ةدابعلا

 ءافلخلا مداني ناكو ككلذريغو نيثدحملا ءارعشلا نم مهلكو محملا فقورح ىلع ميئرو ءارعشلا

 00007 داقتعالا نسح ىناكو ةريثك تاطظوفحمو ةعساو ةياور هلو سانلا رابخا هنونف بملغا ناكو

 نالا ىلا سانلاو هتفرعم ىف هلثم ةرصع ىف نكي مل رسل سل اختو دحوأ ناكو لوقلا لوبقم

 0 4 00 بعلي, نآلف هبعل 9 فى نوغلابب: نذل ب ككلذ ىف لثملا هب نودرضي

 قدما ناف بل ا يراخلا عضو ى ذلاوه روكذملا ىلوصلا نا نودقنعي اريثك اقلخ تبارو

 ريشدرا ناكو ةمجعمللا ن لا رسكب مارش دل عضو ىذا ا .ةعكلإلا مسأو ىدنعهلا رهاد نب هّصص هعضو

 هعضاو ىلا ةؤِب منش ميال يطال ل لانك ذل او درنلا عضو دق ةريخالا سرفلا ثولم لوأ كن كاب ندا

 نيثلث عطقلا لعجو ةنسلا روهش ددعب انسب رشع ىنثا ةعفرلا بئرف امبلهاو ايندلل الاثم هلعجو روكذملا
 لوطي اذه ىف م الكلاف ةليجلابو ايندلا لهاب هبلقنتو ردقلا لشن صوصفلا لعجو ورش لك مايا ددعب ةعطق

 عسضوف 058 ذدموي دنهلا)ككلم ناكو « درنلا عضوب سرفتلا ترختفاف ةددصب نحت امع جرختو

 وع لوطو رومال .درتلا ىلع نا انا كلل ذ' ءامكنح تنصقأف رطل روكاذلا هصص هل

 نا رماو | ريك ١ جرو هبجعا روكذملا ماريش ا ىلغ هضرعو مرطشلا عضو ابيل هضدض نأ لاشو

 ريظاو لدع لكل ساساو ايندلاو نيدللزعو برتعلل هلا ابنال ماعام لسفا اهارو ةءئابدلا توبب ىف نوكن



 ااا

 اكو ميلا عجري نيمو ناشلا اذه ىف مالعالا نم ناك دقف ةلمجلابو ةروهشملا مهتافنصمو مهبتك

 ىردعلاا مازحا نإ

 0 7 ١ سول اويبص] مث : ىلب الاقفال لأق اذا
 افا لا كلل يدوارلا رج سدا ىتنفلاو رفا نا 01 دلاو
 3 اكمدلو دلا اهل لاقي هدد رق ز اوهالابو ىبلا قلايع) نم ةيرق ع كالو دلا اكل ةيسلا ةذه ةدحوم

 نوكس 0 م جرعلاو اهحتقو لادلا مضي ليعتسيو رادي ىذلا بالودلاو رخا عضوم

 ندم ظعماج ظبرق ا جرعلاو جامحلا ةداج ع عد دا 0 نيد ةرقع ىهو م اهدعبو ءارلا

 نافع ند نايثع ند ورمع ندرمع ند هللا دبع وهو رعاشلا كرخلا بسني اهيلا فقئاطلا ىحاوت

 جرعلا قوس هل لاقي رخا كلي نميلاوو ةيناثلا ما كدالا نرعلا"ف ىتالودلا قوت لعن ملعأ دو

 ليصالا قاسارتخلا ىنابزرملا بثاكلا هللا ديدع نب ديعس ند ىسوم نب ناريع نب دجهت هللا دبعوبا

 ابخا بحاص بادالل ةيوار ناكو ةببرغلا عيماجملاو الروبشلا قيناصتلا بحاص دلوللا ىدادغبلا

 دخت نب هللا دبع نع ثدح بهذملا ىف عيشنلا ىلا الئام امو ثيدحلا ىف ةقث ناكو ةريثك هفيلاوثو

 ةيبوعم نب ديزي نآويد 6 لوا وهو نيرخا ف ىقنانسوسلا دواد ىبا نركب 3 أو ىوغبلا

 ند هعمج دقو سيرارك ثلث رادقم ىف لخدي ملا ريغص وهو هب ىنتعاو ىومالا نيفس ىبا نبأ

 ةرعش بناطا نمو نسحلا ةباهن ىف هئلق عم دبزب رعشو هل ثسيل ةريثك ءايشا هيف اودازو ةعايج ةدعب

 اهنم ىتلا ةينيعلا تاينالا

 علاضالاو اشحلا نيب ىوج ىفطت ةرظن دعبلا ىلع ىليل نم ثمر اذا
 عماطملا ءادب اة كيف نسامح“ قرد ' نأ عيبطت ىبمحلا ء انك ل

 عمادملاب اهترمط امو اهاوس اه ىرث نبعب ىليل ىرت فيكو

 عماسملا ف قورخ قى افاوس ثيدح . ىرج دقو ثيدحلاب ااهللم نتللنو

 عضاخ ككل عشاخ بلقكوؤ كتارا اين نعلا نع ل ك5 لا

 ظني دمد ةياينسو نيئلذو ثلث نس ىف ككلذو هب ىمارغ ةدشل ديزي ناويد عجيج ثلظفح ثتنكو

 لك بحاصي ثرفظ ىنح هدنعشلتو 2 سيل ىذلا ءدلاأ بوسنما نم مههييجص كفرعو قشم مد

 ةنس ةرخالا ىدايج ىروكذملا ىن ايزرملا ةدالور تناكو فكلذ ثنينل ةلاطالا ىو الولو تاشا
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 ا/اأ

 كثناكو ريس نالتخا انهه ةانزكذ ام نيدو اهتنفو ةباكحلا ةذه دادخب ران لك بيطخلازكذ دقو

 عبس دس رجلا ىذ رشع ىداخ نينثالا موا ةيشع فوتو ةيامو عنيثلث ةنلس:لوا ىف ىدفاولاةدالو

 ناك ىئناعغمسلا لافت ةكحف نبا هلاق“اذك [رغلا بناجلا ي.داادغبد صاق نممؤي وأو نيتياضو

 رياقم 3 نفدو مما ةعافب ند دج هيلع ىلنصو ملعا هللأو دعت ايح ىقرشلا كناجلاب اينضاق

 دادعب ريرات ىف ب يطخلا لاقو سما لوالاو نيتيامو ثس ةنس ليقو عسن نس ثام ليفو_نارزيتخلا

 هللاو مت جلا .ىذ ىف تايمادنا ةيجرنلا رخا ىف لاقوا ةدعقلا ىذ لإ ىو هنا :ىدقاولا ةمجرت لوأ' ىف

 0-1 .نوعبسو نامث ةرمعو نام ىدقاولا نا ىنااوسم 1 نط تفارو ىلاعت هللا دمحر ملعا

 روكذملا دج وهو دقاو ىلا ةبسنلا هذه ةلمم كزد م ةروسكم نفاق فلالا دعبو واولا مقفب ىدقاولاو

 ىقرشلا بناجلاب ةفاصرلاب مويلا ةفورعملا ةلحملا ىه ىدبملاركسعو ىندملا ىلع مالكلا مدقق دقو

 ىدضاسفق ناك ىدقاولا ازا كدودإ اذهو هيلا تيسنف ىدتتلا ةدلولروصنملا رفعج وبأ اهرمع دادغت نم

 ىيرغلا,ال ققرشلا بناجلا

 رولا هنع كورو ةراظناو مدسبع ند نوفس ةمسو هد نزرع هل ببثكو انامز هلبق روكذملا ىدقاولا

 ةراوصلا تاقبط ردا اناتكك فنصو ىهيهتلا ةماسأ ىبأ نس ثراحلا دجت وبأو ايندلا ىبأ نبا

 تر اكمط هلو ةداوعم ا سيخ 0 نحدد ودو نسحأو هيف داجحاف هنقو كلا ءافلخلاو نيعباتلاو

 دج هبذاك مهلوأ سفنا ةعبرا دنع ىدقاولا بنتك تعمتجا لاقيو ةقث اقودص ناكو ىرغص ىرخا

 امهربغو ةقفلاو هكر حلا كنك بن كلا رثك ةياورلاو ثيدحلا ريزغ ماعلا ريثك ناكوروكذملا ع نأ

 ةلادعلا لها نم ان دنع كدععس ند دجتو دهقح ف دادخد رانا بحاص بيطغلا ركب وبا || اديستلا) لاَفو

 ند دللا ديع ند نيسحل | ىلا م نم ودو هناياور ردك ىرحل) هناف هقدص ىلع للي دل دحو

 ملك يا ةرخالا دايد ند نولخ عبرال دحالا م قوتو باطلا دبع ند سابعلا ند هللا كديسع

 قاعت هللا هيحر ٌةنس نيناسو نيتنثا نبا وهو ماشلا باب الربقم 0 نذدو دادغبب نيتيامو

 انياكع ناك جب الودلا ىفارلا قارولا ءالولان ىاضالا دعس ند دالح ند ديحأ ند دهر شب ودا

 نب دمحاوراشب ند 5ع نء كفرو قارعلاو ماشلاب كييدانحالا حي ديزارالاوبراتخالاو ثنيدختلاب

 ىفيداصت هلو ىتسبلا نايح نب متاح وبأو ىناربطلا هنع ىورو ريثك قاخو ىدراطعلا رابجلا دبع
 ىف مينع ؛اوريخأو لقنلا ىف نفلا اذه بابزا هيلع ديتعاو مهتابقوو ءاملعلا ديلاومو 0 ىف ةدنفم



 ا/اا

 نب ككلاسو دشاو نيب رمعمو بثذ ىتبأ نيا نم عمس هيف رضقا امو باذكلا ةمليسدو 0
 0 ةلعاذابجو ف )اع هللا كا نأ 5 دعس ند دهيم ةهيناك ةنع 00 ا 0 سا

 ككل انرما دفو ككنيد ضعب انل تركذ نا كلمح ءايعلاو ثكلم امريذبتت كبدي قلطا
 انغلب انك ناو كسفن ىلع كنيانجبف ئدجاح غولب نع انرصق انك ناو تلات ام قعضب
 ثنك نيح ىنتاث دح كنار ةطوسبم ريخلاب ةددو ةحوتفم هللا ندازخ ناف ثدي ةطمس قدزرذ ككنيعن

 شرعلا ءازاب قزرلا سيتافم ناريبز اي زيبزلل لاق ملسو هيلع هللا ندا ىلا. ءاضق ىلع
 ىدقاولا لاق هيلغ ل لل نمو ه ] رثك رثك قف مهتاقفنر دق ىلع مهقازر ازرا دانيعلل. ةذامحيس هللا لزني

 مدقلا تاع هن كورو هتلص ن ل ىايإا هثركاذم كناكذ ثيدحلا ثيسن ثنكو

 يشك نوكز تاقرو ذدخوي 0 تكمكحا ام لوقي هع يسع هنأ ا ةدحاو ةياكح هنع هللا ىضر ةركذ

 ىلعو ى مه م ىرخالا ىلعو ىثرغ | ملح مي 55 <> <او ىل لع ةراهط ىلع كك ثببسلا موب

 هفرح روكذ دلال ٍىئ دقاولا لاق رسيالا موي 0 كدضع ىلع دشنو ةقر < ف لعجت ١ ةرورقم 2 ىرخالا

 رشب رابخا ىف هعضو ىذلا هباتك ف طروخلا ند جرفلاوبا ةراكحلا هذه لقن اذكد اعفان هثدجوف

 ناقيدص 3 ناك لاف رركذلا َى مدقاولا لأ نأ بهزذلا جورم 00 ىدوعسملا كىورو قالا

 نحت امأ ىتارمأ ت تلاقف ديعلا رضحو ةديدش ةقئاض يتتلانف ةدحاو سفنك انكو ىيشاه امهدحأ

 نوري ميتال مه ] ةمحر ى لف اوعطق دقف ءالوه ان امأو ةدشلاو سوبلا ىلع ريصتف انسفنا ىف

 لاف ةثرلا بايثلا نم لاحلا هذه ىلع مهو مهبايث اوحاضاو مهديع ىناونيزت دق ناربجسلا نايبص
 ايد ىلع ةعسوتلا هلاسأ ىيشاهلا ىقيدص ىلا تبنكف لاق مهوسك ىف هتفرصف ءىش ىف تلدحا

 قيدصلا ّنلا نيد نحل تا ىلا هجوفرضح

 دجسملا ىلا تجرخو هدتخب سيكلا هيلا تبجوف ىمشاهلا ىبحاص ىلا ثوكش ام لثم وكشي رخالا
 د ىلفلعل ملو ىنم 0 م كرد جتسإ الع و املف َّى 'أرمأ نم | يجتسم ىنليل هيف كنيقانك

 اهيف متلعف ايع ىنقدصا ىل 1 للا 15 ةعمو 0 ىقيدص ىفاو ذا كلذك انا ا

 ىدقاولا لاق ىنيناخب كا ملاكا 5 0 تيتكو تكلا“ هب لمع كمل
 نوماملا [لاوصللا ىدنط 00 ذ لبق مهرد ةيام ةارملل انجرخا انا مث اننين اتميف مهرد فلالا انتساومسم

 رانيد ىلا ةارمللو رانبد ىفلا انم دحاو لكل رانبد فالا ةعبسب انل رماف رسخلا هل تحرشف ىب اعدف



 ا/ا٠

 ءانثسم ْزاَمه لجو زع لاقو باوا هنا دبعلا معن لاقف مذو ىلاعت هللا مدم دق نيئموملا ريما اي لاقبف
 رعاشلا لاقو مينا دنعم ريبخلل عانم ميمنب

 اممذلا ميثللا سكنلا متشا ملو . اقداص نثا مل فورعلاب انا اذا

 قول او باذع اهرحو جاجا اهوام لاق اهل لوقن امف لاق ةرصبلا نم لاق عنب نبأ نيف لاق

 عسمتجاف ملحلا لكوتملا ند هللاب زتعملا غاب ةليللا ككلت ىو نيتيامو نيعيراو سمخ ةنس ةدعقلا

 ةرصكوف ءانيعلا ودأ لاقف ةملس نب حاجت ربخ نم ككددتع ام هل لاقف ءانبعلا ىباب ءاسورلا ضعد

 ءانيعلاوبا هل لاقف ةددهتف قيرظلا ىف ءانيعلا ابا ىقلف ىسوم هنملك ثغلبف هيلع ىضقفا ىسوم

 هزجت» ملف ءىشب ةدعو.دقو ءاسورلا صعب كل تتكو سمالاب اسفن ثلتق امك ىنلدقت نأ دبرتا

 عما للم كببسلو .ككزاكالا» ىلا ئنوغادي فكل غشني ئيلغو. كنا طإتسا نم ئنغنينا كن :قتنقت
 هللا عيابف لامالا ثافا لاجالا ناف.لجالا مارتخا ثككتيهولعب ةفرعلاو ككلوطب ىتقث ماكحتسا

 امود ثنك لاق هنا هنع ىورو ةريثك ةرداونو هلاوحاو مالسلاو ككلما ىبهتنم كغلادو ككللجا ىف

 هركذا.ام لاقف هزجنت نا ثيار ناف ادعو ىنتدعو هل لاقف لجر هانا ذا مهجعلا ىبا دبع اسلاج
 لاقف ليلق كلقم هلاسا نم نال ةاسنأ ال انو ريثك ىلثم.ةدعت نم نالف ةركذذ مل ناو لاقف

 اشنو مدقن ايك زاوهالاب ةيامو نيعسنتو ىدحا ةنس هنالالو ثن اكو هتجاح ىضقف كوبا هلل تنسحا

 ىدايج ىف اهب ىوثو ةرصبلا ىلا داعو ةدم دادغي نكسو نس نيعبرأ غلب دقو ةرصب فكو ةرصبلاب

 لايلرشعل ىبا قوت رفعج هنبا لاقو نيتيامو نينايثو نيتنثا ليقو نينايثو ثلث دنس ةرخالا

 ءانيعلا ىباب ِبِقلو ىاعن هللا همحر ملعا للأو ةدامو نيعسلا لس ةدلومو ىلوالا ىدايج نم نواخ

 نيعلا هر 9 انعو هيلع ىقبف ءانيعلا ابااب انليع لاقف انيعرغصت فيك ىراضاالا ديز يبل لاق هذال

 ةداعالا نع ىنغاف زاوهالاو.ةماييلا ىلع مالكلا مدقان دقو ماللا دي دشن

 ملاسا ا 0 ىلوم ليقو مشاه ىنب ىلوم ىندملا ىدقاولا دقاو ند ريع نب دهتهللا ديعوبا

 ةافو دعب برعلا دادتزا هيف ركذ ةدرلا بانك هلو اهريغو ىزاغملا ف فيناصتلا مل املاع اماما ناك

 دوسالاو ىدزالا دلبوخ نب ةحيلطل منع هللا ىضر.رةباحضلا ةيرامجمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا



1/5 

 لل طل يا رن تار ادت وإلا لا نواس[ اطنم الا ةما ىراكا 1
 ةماعلا نم لجر هيلع فقوَو مهنم طيس نيرهاطل | نيبيطلا لوقا ىنكل لاقف دجت لا ل 52

 ام ككاقب هللا لاط تك ايحرم ءانيعلا وبا لاقف مدا ىنب نم لجر لاق اذه ام لاق هب سحا املف

 وه ليقف هيلع نذاتساف.دلخم ند دعاص باب ىلا امو راصو عطقنا دق الا لمسلا اذه نظأ ثنك

 روصنم نب هللا دبع باببرمو اينارصن ةرازولا لبق دعاص ىناكو ةذل ديدج لكل لاقف ةالصلاب لوغشم

 مييلع حارصلا عمسا ال ى ام لاقف بحت امك لاقف ةربخ فيك همالغل لاقف راض ا دقو :نطيرم وهو

 ضعب هيقلو ةيحر.ىنتكرتف ةمحر كنوعد اذه اي لاقف هلكاالا اًبش عدب ملف هشعبل الئاس اعدو

 قى ئندرفتو لعفلا ىف ىبكرشن ككارا ءانيعلا وبا لاقف ةروك نم بجع» لعجتف رسلا ىف هباحصا

 ةاوتفو ةلحالا.ةيرزرر نال ىنافغا مارا أن ا ريرضب هنآ جلول. لاق لكوتملا خلال كذر (بععنلا
 نسحملا ماد ام لاقف مهرجبتو سانلا 6 نيم ىلا هل لبقو ةمدانملل ماض اناف نضوصقلا نقلت
 منيب ناكو ىمذلاو ا بسلت ىتلا برقعلاك نوكا 3 هللاب ذوعا لب ءىس ءىسملاو نسح#

 ككلفغا ام لاقف هتايح تلق ةرصن بهذ نم لوقي الجر مركم ندا عيسف تابعادم مركم ن دا نيبو

 بر اب هناعد ضعب .ى لوقي ءانيعلا ابا مركم نض عمسو هن ليح تييظعف ةرصب بهذ ءانيعلا ىسا نع

 00200 مك هب ضرعيإ انوي مركم نيا هل الاقلام ال وعنا نقد ةلعافلا نئارابخ لاش ككلئاس
 نيبو هليب 2 0 بيقع ةياوث ندا ىلع لخدو دادغبب نيتاغبلا ددع 1 هل لاقف ةرصبلاب

 ةعْلم امو رقصلا ئس ١ خريصو فككدتش نئرج 5 ىنغاب هل لاقف هيف هيلع ةباوث ن ١ ىدرارقصلا ىدا

 هلكاي نأ ككمحل 3 هناف دعبو هصقنيف ادجم الو هعضيف'ازع دج مل هنا الا ل جلا ءاصقتسا نم

 ال لاقف ىدكم اي ءالوه نيبو ىنيب لوخدلاو ثنا امو ةباوث وبا لاقف هكفسي نأ ثكمد لبسو

 مهلاوما نم ذخايف مناوخا ىلع لوعب نا هناطلس هافجو ةرض بهذ دق نينايث نبا كعركنن
 مظعيو مهباسنا عطقيف هفوج ىف هغرفتسيف كاجيرلا بالضالع, ءابلا لراشتسسي نما ذه, ؛ديثياا قكلو

 رقصلا ابا تبلغاببو ءانيغلاوبا لاقف امهمالا بلغالا ناثثا ٌباسن امو ةباوث نبا لاقتف مهرازوا
 لاقفأ نيتتامو نيعدراؤ. كس لس ىرفعجلاب فورعملا ةرصق: ىف لكوتملا ىلع لخدو هتكساف سمالاب

 كاد ىف ايندلا تيننب:ثناو ايندلا ف رودلا اونب سانلا نا .لاقف هذه انراد ىف لوقت ام هل

 هل 0 نع يضتقاو هليلق نعزجعا لاقف ريخلل كيرش فيك هل لاق م 00 نسحتشاف
 مدخ | جانحم 0 كك دمخ)» ككسليم ىف لكو فوفكم 0 انالاقف دا 5 اذه عد

 ىتمو ضار ككلقو نابضغ نيعبوا نابضغ ىلع كبلقو ضار نيعب ىلا رظنت نأ نم نمأ تلو
 ككناسل ىف ءاذد ثكنع ىنغلب لاقف ءالبلل ضرعتلا ىلع ةيفاعلا راتخاف ثكله نيذه نيب نيما مل

 اذنكفل 1.8



 ا

 ىلع مالكلا مدقت دقو ىلاعن هللا هيحر ةيايئلثو سمخ ةنسرفص ىف لبقو دادغبب ةبامثلثو عبرا

 برعلا صضعبل هيلامأ ضعب فروت ؟ذيلارك وبا ىماو ىرابنالا

 ايداه ىانلا ىلع ىنيفاوب الايخ . اهمالك ملكت ذا متعلم لبق

 ايل ام سانلل نيدبأ دق نك نإف ا ثكح تايالالطا هللا ىقس

 اينالزنأ ىبحاص اب ىدصلا لاكتل رانج نيب ثرمول لزانم

 رحال ناسيا قمار
 ساس نييلع ام كدت دم 5 0 0 0 ءانضشل لا ةبرعلاابو

 رفعج كلا ىكومريرضلا ءالولاب ىهشاهلا نايياس ند رساي ن: دل ند مساقلا ند نح هللا دبع ودأ

 زاوهالاب ةدلومو ةماميلا نم هلضأ بدالاو رعشلاو رداونلا بحاص ءانيعلا ناب فورعملا روصنملا

 دبز ا ةديبع ىيبأ نم عفسو كرد بسيكو ثيدحلا قكلظ انو ةرصبلاب ةاشنمو

 ور دا ناسح رابخا دلو هثارظن نم دكا 1 ندب مل ام ءاكذلاو باوجلا ةعرسو ىنسللا

 0 اوداك امو 0 00 ثبيدح اوضوافتف :ارا ضعب كك 1 كع 1

 ءانيعل اويادل لاف 00 2 نيقارو ولأ نينصت م ايما 0. 1 دق

 ىكشو هيلع ةمادقا نم 0 بجعو ريزولا تكسف ريزولا ابا ككيلع نوفارولا بذكي ال ١ ملف

 ند ميهربأ كا 0 دق سبلا هل لاقف لاحلا ءوسربزولا بصهو ند ناييلس ند هللا ديمع ىلا

 ةاناعمورسالا لذو رقفلا 0 هتيها نمرصق دق لجرا ىلإ, تيتك دف معن نافإ فكما( نيدلا

 فري رولا اما لع اه لاق ميما دبع لاقف, تباطر هجيني اجور ىيعيس قفخ اف رهدلا
 دبع م 08 هيلع هللأ ىلص ىببنلا راتخأاو ديشر مهبق ن ناكامف الجر نيعم هموُق 16 راتخا دقو ككل

 دللأ حر بلاط ىبا ند 001 انتخاو ادئرم م نينر ا ا 0 15 جرس ىبا نب دعس ن 3 هللا

 كغ ةرسأ دق ناك روكذملا ميهربأ َّن الرسالا لذ لاق انيناو ةيلع مكحت امكاح ىرعشالا ىسوم ابأ هنع

 نب ليعيسأ رقصلا ىبا ىلع لخدو برهو نجسلا بقنف هنجسو ةرصبلاب جزل بحاص ده نبا

 .قرس كفيكو اقف ى هرامح قرس ل اقف ٠ ءانيعلا ابا اب انع ت2 دل ام هدأ لاقف امويرب زولا ليلي

 تهركو ىراس ةلق ء 1 نع ىددعف لاق ةريغ كغ انتمثا البفلاق كريخاو صللا 3-2 نال م لاق



 باب

 نم هللأ دبع ند هللا ديبع قلبا قزرلا لوصول ابيبس نوكت اناا جارسلا ندرك ودأ ليعيد ةصقلا

 لبيع ىلإ ةبسلا ذه ميج قفلالا دعبو ةددشملا .ءارلاو هلييملا نيسلا فب جارسلاو ىقاعت هللا

 عل
 حر

 نب ةورف ند ةعابس نب نايب ند نسحلا ند راشد ند ده ند مسقلا ده حا ند دهت ركب وبأ

 بادالا ىف هتقو ةمالع ناك بدالاو وحذلا ىف فيناصتلا بحاص ىوعنلا ىرابنالا ةماعد ند نظف

 مولع 0 ةريثك امك فقنصو احا لها نم اريخ انيد .ةقن افودص ناكو امل [ظنح سانلا رثكاو

 ةماعلا دودج“ ىكاخ نم ىلع درلاو ءادتنالاو لفل اذ لكشللا ثيدحلا بيدرغو نارقلا

 060- ةودأو دنع يتلا هنا ىتغلب لاقو هيلع ىنثاو دادغب را 95 بيطخلا ةركذرهازلا بادتكو

 ةياورلا ىف اقثوم بدالاب املاع ةودآ ناكو ىرخا ةبحان ىف ةوباو دجتسملا نم ةيحان ىف ىلمي ناكو
 نيف فيناصت هلو روكذملا ةدلو نع ىورو ءاملعلا نم ةعامج هنع ىورو دادغب نكس انيمأ اقودص

 دود_ى-4أو روصقملا كانمر لاثمالا تاتكو سيرفلا قاخ ضاحك ناسنالا قلخ كلن | ننكا ك4

 ىرابنالا ندرك ودأ ناك ىاقلا ع و لاقو ثيدحلا ببرغ تاتكو ركذملاو تول كا 7

 ككتاظوفحم 1 نماخلا ردك دق هل ليقو مدركلا نارقلا قف دهان تعد فلا ةيايثلثركذ او ظفح

 اهديناساب نارقلل اريسفت نيرشعو ةيام ظفح» ناك هنا لبقو اقودنص رشع ةئلث ظفحا لاقف ظفحت مكن

 ثيدح دانسأ ىف ةدروأ اهسأ قنح د ةعمج موب هتالمأ سلجم قرضح هنا ىنتطقرادلا نسحلاو با ىكحو

 ىةلثم نع ليعت» نا ثتيظعاف ىنطقرادلا لاق نايح لاقف نابحوا نابح لاقف نابح ناك اما

 تركذف قكيشلا 1ك كتيمدقت' ءالمالا ىضقنا امد: عكشلد ىلع هفقوأ نا كتثيهو مهو هنلالجو ةاضؤ

 فرع ركب ودأ لاقف ةسليم ةيناثلا ةعيجلا ترضح مث تفرضناو هيف لوقلا باوص هةفرعو ةمهو دل

 م هيضاملا ةعوجلا ناذكح فلي نحن انيلما اذن ىنالفلا مسالا انؤحص انآ نبرضامحلا ةعامج

 امك ةاندجوف لضالا كا انعجر انأ باشلا ةككللد فرعو اذك وهو بناوصلا ىلع ةفافلإ ةعكشلاو

 قاكلا 006 نياقكرو ةقرو فلا نوعبرأو سيخ هنأ لبق ثيدحلا بيرغ هقيد اصن ةلمج نمو لاق

 رهو تابيلهاجلا كناتكو دادضالا تانكو ةقرو فلاوعت تااهلا باتكو ةقرو فلا ؤخت وهو

 ىباو ةنكتف نبا ع امبف در لكفعنإا ةلاسرو هلم منا دكنإ لمف ك كنوماوركذملاو ةقرو ةيايعيس

 نيتيامو نيعبسو ىدحأ ةنس بجر نم تثلخ ةليل ةرشع ىدحال دخحالا مو هذادالو :تناكو مناح

 ةنس مساقلا ةوبأ ىوتو ةيامثلثو نيرشعو عبس ةنس لبقو نبرشعو نامث ةنس رحنلا دبع ةليل ىفوثو



 ا

 يحسم قزلا قوهو ايلعلا ١/ سرفلا ةاوكحلل و فق ضايبلا مثرلاو مدلاب يطل ننالاروسكملا 7

 قئانعلا رض بيف كنانكو ليلا مان اطعلذ نجف وجاساملو ةرادتمالا لولا ى
 ردنقملا دال وأ ميلعت ىلا ةرمعر خآ ىف ىعدتسا دق ناكو وحنلا فرصتخم هلو نييديزيلارابخا 0

 ندع كتف 3 انا لاقف هدرقب | هلاسف هفيلخلاب هلاضتا دعب هناحدأ ضد هيقلو ١ دم ميملف هللابب

 ٌ الا ىدامح نم تبقي ةليل# اردثع تنال ليللا كو دحالا ةليلر وكذملا هللا نعود فوتو هما

 ىلا مس د” ئديرٌبلاو ىلاعت هللا ةمدحر رمش 2 مل 0 نانا ةرمعو ةيامثاثو ةرشع م

 ها 0 ككانملا ند ىبيك# دجت ئبا ةهدج ةيجرت كل ىلع مالكلا ىنايسو روصنم ند ديرب

 ىكاعن هللا

 عمجأا ريهاشملا ةيدالا دح أ ناك جارسلا نداب نورعم ا ىودذلا لعس ند ىرسلا ند ده رك ودأ

 ةركذ مدقملا دربملا سابعلا 0 نع بدالا ده تدالأو ودذلا 8 ةردق ل حو هليثو ةاضف ىلع

 لقنو اههريغو ىنامرلا ىسيع ند ىلعو قاريسلا كيعسوبا منم نايعالا ند ةءامج دنع ذخاو ةريغو

 كتاشكا ابهنم وحلا ّق ةرونشملا ئنيباصتلا هلو ةديدع عضأ 0 ف حالا كانك ىردوجعلا ةنع

 مفالتخاو لقنلا بارطضا دنع عجرملا هيلاو ناشلا اذه ىف ةفنصملا 7 دوح او قمح, لوصللا

 ناكر كا 7 عا لا ا 0 0 1 ارقلا جاجتحا باتكو
 منع اهوبتكف ءارلاب ةظفل ديف امالك اموي ىلماف انيغ اهلعجبف ءارلا ىف غقلي ناكو تآلصاوملا باتك
 عم اجلا ضعب ىف تن أرو ةر رىصلا ةذه ىلع اهرركي لعجو ءارل 5 ديرب د ءاغلاب ءاغلاب ال لاقف نيغلاب

 ىجناخاج هلا ب نات ةبراج ا يب ةئاس ىهراهتعص قا ال هيلا د وسم ناك

 روكذملا رك انآ نأ كل ةصق 1 هدأ كاش ةذه تادجو ةمجرتلا ةذه ند غارفلا دعو

 ساتلا عينجاف ةقرلا نم مايالا ةيكل ف كلا مامالا لوصو قفناف هتفجف ةيراج ىوبب ناك

 نب دهم هللا دبع ابا نأ مث ةروكذملا تاننالأ هدد امحصإل دشداو ةذيييجتسا ركب وبا ةأر اماذ هتيورأ

 ىجنز نب ليعمسأ
 ىه ىفتكلل د اهاسبأا ةدشناو ىفتكملاب ريزولا عمنج اف ريزولا هللا ديبع ند مساقلل سابعلا

 هذه بحعا | ام ىج نبا لاقإ هيلا تلصوفر انيد فلاب هل رماف رهاط ن 2 هللا ديع ند هللا ديعل

 رباه دشن اوازسخالا "جر الا لوط لاقو تارغل "قب لربابعلا' دال اهدقن ا تيد كلا
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 قاورنط دق اوناكو 0 بهذم 00 ةليسع ءاط اهدعبو ميما رسكو ءارلا نوكسو فاقلارس

 اوفاخاو مهتكوش كي كيلا هللاذ دضحلا دفالخ. يف نيتيامو نينابيثو ىدحا تنس

 اهيلاراشأ ىن لاريهلا دعقو 00 دراوتلا ىف ةاصقتسم ا ةريثك دالي ىلع اولوتساو :ليسسلا

 ريظ اهلو ىطمرقلا 0 ابآ اذ موي ةطمارقلا مدقم ناكو ةيامثلثو ةرشع ىدحا ةئس ىف

 داق فكلذر عييلاوسا يمس ىلع يلرتساو نورخا قرسلا ا مص ل
 ىبانجلا ديعس وبأ مهلوأو نيتيامو نيعبسو نايت نس ىف مهرومظ لوأ ناك لبقو دصضتعملا نب ردتقما

 قروكذملا رهاطو هدأ لتقو هل مداخ هلغق ةنامثلتو ىدخلا جنس لك لكك رح در ةيحاش ناك

 ةذه ةدحوم ءاب قلل دعبو اد دشللا ن رونلاو ميجلا ريتفب ى دانجلاو ةيامثاثو 5 كلدَو نسا 2

 رسكو ءاهلا معبر !اورحبلا ىلع 100 7 5 0 ةدلب ىهو ةبانج ىلا ةبسنلا

 ضرالا نم قديطللا ا وهو تكا ءار اهدعب و انتحت نم الانثملا ءابلا نوكسو ةدحوملا ءابلا

 ضرا ىمهو رصقتنو دليل نلا مث ةحولاغم نون اهدعبو ءاهلا نوكسو ب ءانهدلاو

 ةرصبلا ةيداب ىف ىه لبقو لمرلا نم لبجا ةعبس ىه لبق ميمث ىنب رايد ىف برعلا ةيداب ىف ةعساو:
 رمحاأ لبج وهو نون فلالا دعبو ةددشملا ميملاو ةلمهملا ذاصلا 3 نامصلاو دعس ىنب رايد ىف

 اةارصبلا نيبو ةليبو ماع لامر برق هنا ليقو ءانهدلا زواجك 0 أ هل سيلو لاي ثلث داقنب

 ءار لال نعي و انفو نم ةانثملا ءاملا جتافو يف ةليملا ىنيسلا رس رسكف ر اظس  ةندقك نر ا هس

 ىرئاحلا راتسلارخآللو رضالارامسلا امهدحال لاقيو ةدوس اهبل لاقي دعس ىنب رايد ىف نابداو امهو

 ةبيرغ طافلا اهنكل دوصقملا نع اجراخ ناك ناو هلك اذهو امنم امهليخن ىقست ةراوف نويع امهيفو

 عومجملا اذه علاطن نم ىلع لكشن المل اهريسفت ثببحاف '

 نب ىيح# دج ىبأ 5 دح ركذ ىنايسو ا دج ىبا ند دهع نب ساسعلا نب ده هللا دبع ودأ

 ةدالاوريختلا" اماما روكذملا دم ناو لاعت هللا ءاش أ ىدرلا ىوجشلا ىردسلا را
 0 [افرو هاش نيت اببلا ىدهان ةينارغا هاما رعا نا كا طي برعلا مالكو رداونلا لقنو
 اهءاج ايلف قزلا ضعب برشو اهنم لكاو امهبذف قيرطلا ىف اش دبعلا ذخاف هل دبع عمرمخ

 تداراف ةجاح نم ككل لهاملاس فارصالا ىلع نزع ايلف ةيدهلا ىف اهناخ هنا ثفرع ىقابلاب

 اميحس ناو اقاحم اندنع ناكربشلا نا هل لقو مالسلا هيلع ارقا هل تلاقف دبعلا هلعف امب ةديس 2

 اهتلا.رب ةريخا ةالوم ىلا داع املف ةيانكلا ةذبب تدارا ام دبعلا ملعي ملف اموثرم ءاج انمنغ ىعار
 ربغلا ةربخاف ادربم ابرض ةذبب كتيرضالاو ىنقدصتل لاقو 0 هل اعدق هثدارا امل نطغف

 اك لل وكم د رمألا ع فب موثرملاو تاراخالا كحاو تايانكلا .فئانطل را هيو. افعق
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 28 نا 5 يراك دبج ”ةزعش 0 0 لا 0 دحااولا نبع -- |

 اذهب ربظف ةيايعبراو نيثلثو عمسلا دس ةرخالا ئدامج لبتسم دحالا.ةليل قونو ةيامثلذو نيسمخو

 اردو اولا: تالا عجل وأ ةافطو لإ !«ىائيلاب ل طدروابلا نضل وررطظموها تاو ووكذللا ربيع ىتبا دلاو |قييل هنا
 ةركذ ىنالارعاشلا ىدروينالا رفظملا ودا ابنمو درويباو.درواب اهل. لاقي ناساربخب :ةديلب .ىهو لاد من

 ىلاعت هللا ءاش كل

 روسبشملا مامالا ىوغللا قورهلا هرهزالا رهزأ ند 6 ند ةيلط رهزالا ند ديا ند دا قصنمؤ با

 مد 0 هلضف لا اقفتم ناكو اهم ردت اف خعللا هيلع هكط بهذا ىعفاش اهيقف ناك ةغللا 6

 كلعت سساكعلا# دأآ نع ىعغللا قر نبا رفعَح ىف ند دايم لصفلا ىبا نع ور ةعروو مشياورو

 نب هرب أ هك 1 ذخاو ايش هنع ورب مآو دبرد ندرك اناا تكرداو دادغب لخدو ةرنغم

 ,ىوعنتلا جارسلا نب فيي ىلأ ىي قنا را د راك 0 نعو ةركذ مدقملا هيوطقن تقل ةامها ظفرع

 0 0 ها لاق طعم 7 00 لضافالا ضع ى كحو ضل )| تسلل 6

 طقفاشتم نوعبتتي ةيدابلا ب أوانشن ايرع ملهم سس ف ثعقو ىنيذلا موقل | ناكو نيسهلاب 3 ةلسارقل

 2 تحقن شحاف هانم 9 | نحل ميقطنم ى كجود تاكد د وذيل مهعابطب نويلك و اهنابلاب

 4 9 نم ثتدفتساو نيراتسااب ظقنو نايصلاب عبتونو « ايوب اس ايوط ارهد مهرسا

 أرتسو بيذبتلا ىنعي ىباتك ىف اهرثكا ثعقوا ةريثك رداونو ةمج اظافلا:انضعب مهضعب ةيطاخخمو

 0 اعماج روكذملا زو روصنم ودأأ ناكو نيدوتش ناهصلاب م 7 ذنأ 0-00 افارك ذو انعضاوم

 نوكي ةراشخملابتتكلاا نموهو تسيذبلا باتنك.ةغللا لف قنصو:اهقئاقدو اهر ا ءاعاطم ةغللا

 وهو دحاو دلعم ى ءابقفلا ابلمعتسأ ى لأ ظافلالا بمد رغف «.نةيتسنإ هلو 0 مرثكأ

 ابآ دادغبب ىاروريسفتلا كافكو هقفلاب ةفلعتملا علل نم ميل للمشي امريسفل قكء ع 1 ةدايع

 نيدايتو نيثننا هن ةقادال وع اكوام ابْس امنع ذخا هنأ لقني 1 0 ا نركب ابا َج 5 ع عودا

 مسيحر اره ةنيدمب نيعبسو ىدحا ةنس ليقو اهرخاآوا ىف ةيايثلثو نيعبس ةنس ىف فوتو نينيامو

 رحزأ هدج كا ةسلا نم ءأر اهدعبو ءامهلا حشو ءازلا نوكسو ةزمهلا فر ىرهزالاو كلاعت هللا

 .طمرنق هل لاقي .ةفوكلا:داوبس: نم لخر ىلا مهتبسن ةطمارقلاو ىورهلا ىلع مالكلا مدقن دقو روكذملا



 اا

 تاعوضوم نم لئاسملا ذه دبرد نبا لاقو ثاارقلاب هلاغتشاب .رحاو ككلذ لم مسقم نبا لاقت

 راضحا هلاسو ىضاقلاب عمنجاف ككلذ مع ابا غلبو اوفرصنأو ةغللا ىف اهتم ءىشنل لصا الو ريع ىبا

 ملف ندواودلا ككلت هل جرخأو هتنازخ ىضاقلا 0 مههيع ءارعشلا ءامدق نم ةعايج نيواود

 ىضاسقلا ىلع مضرعيو نيواودلا ثكلت نم ادهاش امل جرخو لسم لك للا, ديعب ومع وبا لزد

 ىضاقلا امهبتكو ىضاقلا ةرضعب .بلعث امهدشنا نائيبلا ناذهو هل لاق مث اهعييج, قوتننأ ىتح

 اميكح هطغب هربط' ىلع نيتيبلا دجوف باتكلا. ىضاقلا رضحاف ىنالفلا بانكلا رببظ نإع هطخب
 ارا غلاب لع ركنتسا ايم ةريثك ءايشا كبار دقو ءاسورلا سيئر لافو هان

 دايبع ىبنال ىنصلا بيرغ ىف ةضاخو ثغللا لها بسك ىف ةذودم اهتدجوف بذكلا ىلا اف

 نييلوإلا نم دحا رغللا ملع م ملكتج مل مساقلاوبا ىدسالا ناهرب ند ىلع نب دحاولا دبع لاقو

 ديحا دنسم ىلع هفنص ثيدحلا بيرذ باتك هلو.دهازلا رمع ىبا مالك نم نسحأ نيرخالاو

 ندعي تريخاتف كالنعإ احلا نسحلا نب ده ىلعويأ لاقو ادج هنسحتس ناكو ليتح نبا

 نبم ئنءاجف اليلع ناك منآ مل ليقف مايالا ثخارت امل ىنع لاسف لاق دهازلارمع ىبأ سلجم
 ىسبانإ نلع مطخب ببتكف مامحلا ىلا ى اد نم ثجرخ دف ثنك ىنا قفتاف ىندوعب دغلا

 6 : - | اش | القز

0000 

 لحود الف داعب لكيتلفع 4 انعم ءىش بجعأو

 اةةيظوعلال || عضم ءاز اهدعبدو دة ءارلا رسكو ةلمبملا ءاطلا جتفو ميملا ميني زرطم او 39 كتبا لاق

 عاد ةذبت فنرعو املا بسسنفزيرطتلا روكذملا رمع حا عاب [كيناكو بايثلازرطب نمل لاقت

 0 نم ”خكلع درو اذا ناكو دلك انْضَف نم ءزرج ةدنعو ةيواعم بح ل ايلاغم ناكو ةرطاملا نم ةعايج

 تك ةيافكز دقلا اذد نفو ةردزغ ةمولعو همح هةلئاضو كتداكاو ءزجلا ككلذ ةءارقب همزلا هنع نذخالا

 اناركذ هنكل ةركذي ملف روكذملا رمع ئنا نءزرطلا ةيجرت ىف ىناعيسلل باسنالا باتتك ىف
 5 دلا 0-3 ل لمثعاو رعاشلا ىدادغبلا زرطملا بويأ ند ىيحل ند دهم ند دحاولا دبع مساقلا

 روب شم وه ٌلاقو م ءأ حا كل ةربغ نوكي نأ ليهعتو ةدلاو مسا قفاوم يس نال روكذملا ريع صا

 هل وذ نيف ةرد 8 رعشلا

 ملس درو عبدو: ىرايح ةيشع ةارصلاب انتفقو |عمالو

 ىمارغو دد ىدجو قى ايلف هقانع عادولا انامل ىتضود سو

 ماين ردد دعب لاله فتلاقتن* كاد 0( لضفت انائرم مثلت
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 باتكو ىوشلا باتكو ثارشعلا باتكو نسحت#سمللا بانكو ةليلو مو فانك كاعاتملا

 ةحافتلا كلاعلكر نيكلملاو نودكللاقئامكو لئانقلا عرادبكو. ءارعشتلا ءامشاريشغت باتكورعويبلا
 هقيراح ثنانكاب :نيفلا فل تانل بانكور داونلا هه اغكو لعنادلا للع باعك لخاوملا تاقكو
 انف اهةفللا يرد لقتل اراك هفلصو اور اينذ كينع يبا ىلع كارعالا ةتركنا ام. تاثكو ةرببيجلا
 ودأ هند ىورو بثارغ ةنع ىكحو هنع ثلثا باتك ىف ئسويلطبلا ديلا ند دهت وبا لقن امرثكاو

 نيتبامو نينسو دخلا هتفنادت البو تناكو ايدز غو ناذاش ند ىلع ودأو هدوقرز نب دهن نسحلا

 نيعبراو عبرا ليقو نيعبراو سيخ ةنس ةدعقلا ىذ نم تلخ ةليل ةرشع ثلثل دحالا موب, فوتو
 امهنْينو هنع هللا ئىضر ئخركلا قؤورعم لياقتىتلاءةفصلا ىندادغبب ,نينثالا موب نذدو ةيامئلثو

 لزني ملف هل ليحتلاو قزرلا بابستكا نم غنم دق اهباستكاو مولعلاب هلاغتشا ناكو قيرطلا ضرع
 رئاط راطول نولوقبو .ةغللا لقن رثكا ىف هنامز ءابدإ هب ذكي هظفح ةرازغو هتياور ةعسل ناكو هيلع اقيضم
 ناف هعيبادحللا هت اور: اًماقنامشي ككل ذي ردع ىركنيزور _تارعالا نبا نع بلعث انثدجر عود لاقل
 ةفيحص ريغ نم مناساب ميقلي قيئاصتلا :نم ميلر ام رثكا ناكو هنوقثويو هنوقدصي نيثدحعللا

 بذكلا ىلا بشن راثكالا !ذبلف ةغللا نم .هقرو ىلا نيثلث هظفح نم ىلما هنا لبق ىتح ابعجارب

 هنع لاسبو ةنس كرتي مث هنع بيجبف هعضو ىلع تاطاوت دق ةعايجلا  نوكت ءىش نع لاسي ناكو

 اوكاذتف ةيعفادخ دل ةودصق ةعامج نأ فىكلد لهل ىرِح اممو هليعد باوجلا كتكفذت ليحتل

 انا مهدحا لاقف ككلذ ببس بذكلا ىلا بوسنم هناو ةراثكا كانه ةرطنق دنع مهقيرط ىف
 ام نيشلا اهيا هل لاق هيلع اولخد املف ببج# اذام اورظناف اهنع هلانساو ةرطنقلا هذه مسا هل ىنعصا

 ملاس صخش عم اوررق مث ارهش ةوكرثو ارس .ةعاسجلا تثكحاضتف اذكو اذك لاقف برعلا دنع ةرطنقلا

 اسكن نكن ملكت كيرجن اونا نكو ذاك قادم ,ندمرةلثتنملا!"ذهر ند. كلثنم سلا لاقف انهنيعبةرطنقالا نو
 ناكو ةركذ ام ةححص اوققحت» مل ناو ثقولاو ةلئسيلل ةراصحتساو هثاكذو هكنطف .نم ةعايجلا ثبجعف

 كباشكلاةلعبب ناكو ربخلا رمعابا غابف اجاوخ همسأ هل مالغل دادغب ةطرش دلق دق هيود نب ةلودلأ زعم

 عرسف مث عوجلا برعلا غل لصا ىف جاوخلا اجاوخ متوقاي اوبثكا لاق ءالمالل سلج املف ثيقاويلا

 ىمتامحلا ىلعوبا لاق ةغللا باتتك ىف ةوعبتتو هبذك نم كلذ سانلا مظعتساف ةالماو اباب اذه ىلع
 وبا ناكو عيجلا جاوبخلا ىبارعالا نبا نع بلعث نع شماحلا ىلامأ ىف انجرخا ىوغللا بئاكلا
 ةلْمسم ةيام نم اون مالغلا ىلع اموي ىلماف ىفسو» نب ده ريع ىبا ىضاقلا دلو بدوي روكذملا رمع

 ركب وباو ىرابنالا نيركي وباو ديرد نب ركب وبارضحو رعشلا نم نيتيبب اهيتخو اهبيرغركذو ةغللا ىف
 لاقف رعشلا اوركناو ايش اهنم اوفرع امف لئاسملا ثكلن مهبلع ضرعف ريع ىببا ىضاقلا دنع مسقم نبا
 نيش لوقا ثسلو نارقلا لكشم يفينصتب لوغشم ان):ىرابنالا ,ننا/لاقف اهيف نولوقش ام ىضاقلا مهل
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 ونا موبلا قرش 542 قكفؤتو مظعالا عراشلا نم. برقلاب جالسلا قوس رهظ ىف ىقرشبلا بناجلا نم

 اقم موديلا ناثلا لاقش ةركذ مدقملا ىلزتعالا ملكتملا احلا ىلع ا نب مالسلا دع مشاه

 هركذ مدقملا ىكمربلا ةظعحج ةاثرو ريغال ةنس نيغسنو انلث شاع هنا لاقيو مالكلاو غلا ملع

 ملوقب
 برثلاو راجالا ثلاث ادغ انمل . ةدئاف لكديبرد,ننبابي.تدلقف

 بدالاو :دوجتلا دقفل ىكتأ ترضف .ادرفنم دوعلا دقفل ئكبا:تنكو

 انمهعت نماةانثلا ءابلانوكسو ءارلا ع ةليهلا لادلا مضب ديردو ةبرث عييج ءارلا فب برتلا

 اذه ئدرس امثاو ميخرت ر يغصت وهو نس هيف سيل ىذلا دردالاو دردأ ريغص:وهو ةليهم.لاد اهدعيو

 رديسهز رسهزا ريغضتو ديوس وسار يغصت ق لوقت انيك ةلوا نما ةرديهلا رح "فذاعل اميخرن ريغصتلا

 ةانثم ةحوتافم ءايو'"ةروشكم ءاط فلاللا دعبو انقذ نم ةاندثلا ءانلا يتفواةلمنمملا نيعلا افي ةيهاتعو
 اهقوف نم ةانثإلا ءانلا ستقو نونلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا تفي متنحو ةنكاس اه اهدعبو اهتحت نم
 ءاححلا يكفب ىئايحو لجرلا ىهس ابو ءارضخلا منوهدملا رجلا ىتنخلا ى لصالاو ميم اهدعنو

 ماسأ نم لواوه الركام نب رصن وبا ريمالا لاق ءابإ مل ةروسكم ْ قالا دعبو ةفيفخلا ميملأو ةايسملا

 نب وربع عم اوجرخ نيذلا بكار نيعبسلا ةليج نتف ئمانيكو .فورعم بسنلا ةبقبو هئابا نم
 دقو ةروبهش.»م ةيصقلاو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلافو مهغلب امل ةنيددلا ىلا ناسع نم صاعلا

 اب قوالظن "نم لوو روهشم لدم دن نطئرقلا: نوذ:طروجتلا لامج تلوقار:عدزالاا ىلع مالكلا مدقن

 موب ىفةربحلا كولم رخآ ئيخللا رذنملا نب نايعنلا ئقلامل ةيلهاجلا ءازعش دحا صربالا نب ديبع
 لاك تل ل انقنو هزدعدش نك امه شحم اه ديع اف سحاف ًةئاداع,ككلذ ناكو هلبق ىع مزعو هشول

 انتحت نم انانثلا ايلا نوكسو ءارلاوسكو ميجلا 0 نضيرجلاو الثن تراسف.ضيرقلا:نود ضبرجلا

 ةصقلا ةذهو رعشلا الشنا نود ةضغلا تنلاح لاق -هناكف رغشلا نضيرقلاو ةضغلا ود ةيجعم .داض اهدعبو

 نودكسو ةدحولا ءابلا رسكو ةامبملا نيعلا 0 تي انمصالخ ركذ ىلع اهنم ترصتقاف ةروههشم

 بدلا دبع نازقا نم ةدالولا ىف ناكو روئشمرغاش وهو ةلمهم لاد اهدعبو اهتحت لض:ةانفلا هاَيلا

 ملسو هيلع هللا كاض'هللا لوسر دج مشاه نيا

 مدقلا كيشلعت مالغ ذهازلا قدرؤزابلاةنرطملاب فورم ا مشاه :ينيا 0 دحاولا نتع سس دنت ريعونأ

 رثكاو هيلا بسسو هد نرقف انام“ نتلعت نانعلا انا «ا ومنك نيرثكملا ريهاشملا ةغللا ةينأ دحا ةركذ

0 

 تناسكاو رضوم ا ناكتكو اخرا ةثناتكو بلعثا مسففلا حرش تاتنكو كثيف اويلا| بناتك هلوزخا
١ 4 
  1 1.6!ا



 او

 ةسفن ن هركلب | ماوه لاوحا لضفأ ىلا ع ع دنم ى ريف قابرتلا هل ا ند نيعستلا

 0 ار اض ءادغل لوج دعب ا 0 ميدلماو ةنذمأل عايسأ ك عجرو اك

 م لانو بيض لخادلا ثلع لهد,اذا نإ هيمدق ,ىلا همرخم نم لطدو ةخيعض مكرح هديررترح

 م ءدادغبلاب فورعملا ىلاقلا, مساقلا, نب لبغمسا ىلجربأ هذيل لاق وبلا ليس ل ناورلرج دل
 اهر تكد مدقملا ةروصقملا هن ديصق 1 3 0 لحو رع هللا ن | ىسفن 6 لوقا كثتللخو ةركذ

 لاقف رهدلا ركذ ع

 كش لل 2 وجلا كاع تاس ند كالذالا تثوه اك ند ٌتسرام

 حم نددد 0 كاسل عل لك دلو لا اسملاب ليسو 5 ىلا نم جايص كسا ذل م ناكو

 كك دعب شاعو ىلع وبا ل اك اح كح ذر هنع لاسي اهيف درب لقعلا لماك ندذلا تن داث لاحلا هذه

 لاقو باوصلاب سفنلا نم عرساب در ف لالا ةذدل و ه»و ةغللا فاى تو كك نع لاس كلدكو ىنيماع

 لاق «ملعلا ن ككيفشي ند هد دجحلا مل ىنبع انمهش تّدفط -- 0 رعُش تيد نع ةيلانم دقو ةرم 0

 متاحوبا كل لاك مث ءىش نع هلا 1 ا 2 ككلذكو ىنياب ىل ىلإ لاق مث ىل لعوبأ

 اي كلاف نأ ىنبواج ةنع ةيلاس ءىشرخاآو ىل ءودأ لاف ةيلاس دقو يلا لو لاق تكل ل

 ام اريثك كلذ لبق ناكو هنم هتعيس ام رخآ مالكلا !ذه ناكف ضيرقلا نود ضبرججلا 00 0

0 

 ا هللا هب ىضرب لئمعر الو . ةنمذلا ةايح إل نأ ىنزحاون

 ايلف ىتليل ثربسف ىنوقرد تثرسكناف سرافب ىكزنم نم تطقتم ديرد ندا 3 لاق ىراب ابرزملا كاف

 ىدتداضعب دخلو كعررجود اجسوك هجولا رفصا اليوط الجر ثبارف ىنيع كضمغ ليللارخا ناك

 رعشا انا لاقف اًيِشب دحال ساون وبا كرت ام تلقف ريخلا ىف تلقام نسحا ىندشنا لاقو بابلا

 ىندشنأو ماشلا لها نم ةيجانوبأ انا لاقف.شكنا نمو تلقف ةيم

 قئاقشو سجرن ىبدوث نيب ثنا هدعب ءارفص جزملا لبق ءارسحو

 سجرن ىبوت نين ثلق مث اةريحلا ثمدقف ءارمحو.ثلق تكنال تلق ملو نلاقف تثءاسا تناقف

 اب ةغضفوبلا اذده. لف اءاضقتسالا اذهءام اقف: ىراخنالا كلغ 0 البف 00 لا 00

 رب عضل سا ا ل دا 0

 ثيقب ةليل ةرشع ىننثال ءاعبرالا موي ىوتو ملعا هللاو ةرخا ىلا مالكلا ةيقب ركذ مث يحس ءانليإ
 ةيشابعلاب ةفورعملا ظريقملاب نذدو ىقاعت هللا همحر دادغبت 0 ندرشعو ى عدها سنس ك ايعش نم
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 !او جرسلا بانكو قاقتشالا بانك هلو ةغللا ىف ةربتعملا ببتكلا نم وهو ةرببمجلا بانك ةروهشملا
 نحاللا تاتكو' سقما بتاتكو اونالاا باتككو ريغصلا ليَخلا 'تاتكو ريسكلا ليلا بانكو

 يك هل 0 نارقلا بيرغ باتكو حالسلا باتكو ثتافالا باتكو برعلار اوز باتكو

 نم مدقن' نم ناكو ادج قار مظن هلو ديفم ريغص حاشول | كتلذكو ةافلا ريثك همج رغص عمو»و

 هلوق ةرعش بدم نمو ءاملعلا رعشأو ءارعشلا ملعا دبرد نبا لوقي ءاملعلا

 قرشن مل ابعواط دنع سيشلل ابعاعُس دودخلا ثلج ول ءازغ

 قطف ليل قصت قلاتارككف  ةقرد دوات صعد لع نسم

 قطني ما اهريغ بطاخ لبقوا اهدعب مل مكتحا نسحلل ليقول

 قرشم ىف اهيجو نم انئناكو برغم ىف اهعرف نم انناكو

 قيبطل | مل ةلقحب لح ليولا اهوايض نويعالل ىتيهيفودبت

 ندرشعو ثلث دس ندع اعلا هثاالو ثناكو ةرعش نم اريثك ثركذل ةلاطالا نوخ الولو

 اللا دبع نب نيحرلا دبعو ىشايرلاو ى داتسجسلا متاح ىبا نع ذخأو ايف ملع هدو اهب اشنو نيتيامو

 ماجحل .

 قناعملا باتك بحاض ئنادنانشالا نوره نب ديعس نامثع ىباو ىعيصالا ىخا نباب فورعم ا

 ةتتيجرت ىف قبض انيك شان ا مهاتقو ا أروبظ دنع نت ةرصبلا نع لقتنا مث مهريغو

 كب د ىلا جرخ مل انامز اهنكسو ةرصبلا ىلا داع مل 0 راع ماقاو نامع نكسو

 سراف ناويد ةاداقو ةربيجلا ناك ل لمعو سراف ةلاسع ىلع ذسوي اناكو لاكيم ىنبا بمحو

 اديفم ناكو ةييظعالاومأ انيبعم دافاف هعيقوت دعب الا رما ذفني الو نع سراف بنك ردصت ناكو

 لقتنا مث مهرد نالا ةرشعب الصوف ةروصقملا هثتديصقب امبحدمو امركو ءاخس امهرد كسا د

 ناسارتخ للا اميلاقتناو لاكيم ىنبا لزع دعب ةيامثلثو نامث مدس .ةاورتشلب دادغب ىلا سراف نم

 ردتقملا مامالا فرعو هيلع لضفاو ةراوج ىف ىراوخلا ند دج ند ىلع هلزنا دادغب ىلا لصو املو

 نيح ىلا هيلع ةيراج لزن ملو ريش لك ىف ارانيد نوسمخ هيلع ىرج» نارماف ملعلا نم هناكمو ةربخ

 نم اهمايتا ىلا قيباسيف برعلا نيواود هيلع ارقي ناكو هنم ظفحارب مل ةياورلا عساو ناكو هئافو

 نست نارا رق ا ناك هنا لبقو هيف اويلكت لاقفال ماوه ةقثا ىنطقرادلا هلع لّئسو هظفح

 الا دعا ملف ناركس هتيارف هيلع تلخد ىوغللا ىرهزالار ا هل رطخي ام دحاو لك لا

 ركذو ىفصملا بارشلاو ةقلعملا ناديعلا نم ىرن امم ىحتسنو هيلع لخدن انك نيهاش ندا لاقو

 قدصتت لاقو مناملف دحا هيلعركناف مل هبهوف ذيسن نم ندريغ ةدنع نك ملف ايش م التاس نأ

 لاقف ذيبسلا نم ىنانذ ةرشع ثككلذ دعب .هل ىد 1 ةأوس ءىش ىددنع نكي مل لاقف ندملاك

 سار ىف هيلع ضرعو ريثك ءىشرومالا هذه نم هيلا بسيو ةرشع انءاجف اندانج خا همالغل
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 ريثعلا ىلب بسن ىلاقف اذهريغ بسلا ةردميج كانك فر علا نتاركذت ةغد نم قيحا لاقيف

 ىه لب لاقيو لجع نب دعس نب ةعيبر ثنب ةيرام مهما اجيوعو ابعكو ايدعربنعلا نب بدنج دلوف
 كردتلاو كنا قيحلا انا كثبيسن امناو ملعا هللأو ظغد ريغ ةيرام لعجعف دابا ند ع تسد مم

 ايل ابلبهجل ةغدو زوجتلا قبرطي اهريغ ىف ليعتسي دقو عابسلا نم بلخ» ىذ لك ثور هنا رعجلا ىف

 اذهف منع تلاسو.ككلذانم' تنجع .دولوألا لهتسا اييلف كاتم انهنم رخل دق هنا تنط ثدلو
 اكن ذل نوعدي رينعلا ونيف ميمث ردع نب ربنعلا ىبد 3 ةظجوزتم كنز اكو دكا كلبا اهتيسن بسسس

 اهركذ تببحاف ةببرغ دئاوف اهنكلو دوصقملا نع اجراخ ناك ناو هلك اذهو ءارعجلا ىنب
6 

 عشاو لك ورح نب فاح ندا نحل نب يح نر ماسلا رو لد ني شكلا نت دع ربا
 سو مناغ نب مهف ند ككلام نب ورع نب ىدع نب دسأ نبرضاح نب ةملس نب بدو نبا

 نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراتعلا نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب ناندع نبأ

 برعي نب بجش» ند ابس نب نالبك نب ديز نب ككلام نب ثبن ند ثءغلا نب دزالا نب رصن

 ىف ىدوعسلا لاق قئافلا رعشلاو بادالاو ةفللا ىف هرصع مامأ ىرصبلا ىوغللا ىدزالا ناطعف نبا
 ىدعتناورعشلا ف اذه اننامز ف عرد نسيم دادغبب ديرد نأ ناكو هقح ىف بهذلا جورم انك

 ناكو نيمدقتلا بتك ىف دجوت' مل ةغللا ىف ءايشا دروأو اهبف دمحا نب ليلخلا ماقم ماقو ةغللا طم

 وا ةرثكا ىلع ىتان وأ هيصخن نا نم رثكا ةرعشو قرب اروطو لزجب اروطط بهذس لكرعشلاب بهذي

 ةدلوو لايم د ةاشلا اهب دمب ىبلا ةروصقملاب روم شما هذديصق ةرعش ديج نيف اذه امن انك هيلع ىناي

 ردك ايت طاملا ىنأا لاك واللا دعب نبا ليعمل سانعلا ىذا ةدلوو لاك نو كعب هللا يع امك

 اهلواو روصقملا

 ىلا نافذا نعاس از نورت كك ةالركفار نال
 اضغلا لزج ىفرانلا لاعتشا لثم ةدوسم ىف ضيبملا لعتشاو

 نب ىلع مساقلا وبا ملم ءارعشلا نم ةعامج ةفورعلا ةديصقلا :ذه ىف هضراع دقو ىدوعسملا لاق مث

 ةروصقملا :ذهب ىنتعا دقو انا لق اهضراع نمم اعنج ددعو ىخونتلا ىكاطنالا مهفلا ىنبا نب دهم
 جرش اهطساو اهحورش ةلهج نمو اهظافلا ىلع اويلكنو اهوحرشو نيرخاتملاو نيمدقتملا نم قالخ

 دودكن غو نفر خان ناكو ىتبسلا ىمخللا هيهربا نب ماشه نب ديحا نب ده هللا دبع ىبا هبقفلا

 باتك بحاص زازقلاب فورعملا رفعج نب دج هللا دبعوبا مامالا اهحرشو ةيامسمخو نيعبس نس
 فيناصتلا نم ديرد بالو اضيا اههريغ اهحرشو ىلاعت هللا ءاش نأ ةركذ ىتابسو ةغللا ىن عماجلا
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 هلابجح ميسي اقكيدر [(ةلانقف مينم ديزي ند دمها كلل قو

 هاذ سيف رشعم ليرقفر نوعا خب تملا هل لاس
 تيعاشنا تابنالا ةذله عنصف ةليبقلا ةذبب ربتشي نأ ىبتشد ناكو دربملل تاينالا ةذه نا لاقبو

 هسااجعم ىف دشنب ام اريثك ناكو رابتشالا نم ةدوصقف هل. لصحو

 نحخ املا نسيب لح فيولا دينابز اهنمنب ايار سام !نسمرل
 نيذاربلا قالخا عذاربلا شقن الو ربيحلا قالخا لجلاريفاسم

 فاتخاو هب قرع بقل وهو ةلهبم لاد اهدعبو ةددشملا ءارلاو ةدحوملا ءابلا ل ميملا مب دريملاو

 ال الا تانك فررحلا ند جرفلاوبا ظفاحلا ةركذ, ىذلاف تكلذب هبيقلن,_ تيبس ى ءايلعلا

 ىنبلط ةطرشلا بحاص نا ثكلذ ببس ناك لاقف بقللا اذهب ثبقل مل دربملا لمس لاق هنا

 ىلاولا لوسر ءاهت نا سحسلا متاح ىبا ىلا تلخدف هيلا باهذلا تهركف ةركاذملاو ةمدانملل

 جرخ مث هسأر ىطغو هيف تلخدف اغراف لمزم ىالغ ىنعي اذه ىف لخدأ مناحوبا ىل لاقف ىتبلطي

 لخدف اهشتفو رادلا لخدا لاقف كيلا لخد هنأ تربخا لاقف ىدنعوه سيل لاقو لوسرلا يلا

 ىلع ىدانيو قفصي متاح وبا لععف جرخ مث ةامزملا ىالغل نطفي ملو رادلا ىف عضوم لك ىفاطف

 وبا هخبش _دقللا اذهب هبقل ىذلا نا ليقو هب اوجملف كلذب سادلا عماستو دربملا دربملا ةلمزملا
 اهدعبو فقاقلاو ةددشما نونلاو ةدحوملا ءابلاو ءاهلا يقب ةقنسو كلذريغ ليقو ىنزاملا ناسثع

 لقا برق هيو , انو ها لضر سدلا نار نسكب ةراهدرلا با بقل يردك
 ناريعب هلف مب ءاج نم لاقف ريعب مل درش دق ناك هنال ىسي .قلا رتقتبه ى ري لاقيف قيحلا ف

 اذهل قرحلا ىلإ شف نادجولا ةوالح نوذرعت ال مكنأ لاقف نيريعب ريعب ىف لعجتا هل ليقف

 ةردكذ ىنايسو ىديزيلا ككرابملا ند ىبحت ده ريك لوف كلذ نيف راعشالا هد ثراسو بسلا

 تايبا ةليج نم ةقاقد مع ىسبعلا ديلولا نب ةبيش ىف ىلاعت هللا ءاش نأ

 دودجلاب ىرت نم شيءاينا كون كرضي الو دججب شع

 دودجم هيبهحتنع ىذو ل املا نم لقم ةبرا ىذ بر
 ديلولا نس ةبيش لقثم وا ىسيفلا دقنم نكو دعب شع

 ديءاولاب نب ةبديش ىقاكو ئدبلا لحم ىف 0 هنأ تايبالا هذه ىديزيلا مظن ببسو
 اهنتليج نم عوطقملا اذه عيطاقم ١ ةدع ىف هاجف ىديزيلا ىلد لماحتو ٌئاسكلل بصعتف ارضاح

 مقب رغم تسب ةدرام اهمساف ةنكاس ءاه أهدعبو ةميعملا نيغلا صفو ةلمهلا لادلا مضي ٌةغد اماو

 هيفاب الا نوكسو ميملارسكي جم ليو ميج احدد نونل |. ىنقو ةمجعملا نيغلا نوكسو ميلا

 قيحلا ىفلعلا اهب برصيد نلا لل قيلحهيرل عير !ةنياباو كافل دارا 0
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 لاقف ميف كيلع اوذخا دق مل ثلق مث ىرج ى هتكرتو نوتفف ىلا هعفرو !دلجمم هنم جرخاف هلع

 لاقف هايا هندشناو ىنالفلا ثيبلا ىف طلغلا ىلا ساون ادا_تبسن ككنا تلقف اوذخا ءىشا ىا

 لاقف هطيلغت ىن طلغلا ىلا ثنا ١ كويسنو'باوضصلا ىكلعوهالب طاغي مل هنا ول تلقف اذه ى طلغ محن

 قرومهو ىلا ا ردظكت ايهاس ىقو ةئئامس سار ىلع ضعف دقعلا تحاص هلاق ام هدفرعف اذه 0

 مانا اذه ركذا مسأو لاحلا ككلت ىلع وهو ىمانم نم تظقيتسا مث قطني ملو نالجخ ةروص

 نينيامو عبس 0 0 نينيامو رشع نس يصل دبع نينثالا 9 درا دال ةشناكو هنيارغل الا

 سيخ ليقو نينايثو ثس نس ةدعقلا ىذ لبقو محلا ئذ نم انيق نينليلل نيالا موب قوثو

 فسوب دهتوبأ هيلع ىلصو هل تيرتشا راد ىف ةفوكلا باب رياقم ىف نفدو دادغبب نيتيامو نينايثو
 ع ند لا راك ودا: بلعلا قوومنف مظن كرام املو قاف هللا هيحر ىضاقلا بوقعي نبا

 ىو اهدشنب ام اريثك ىقيلاوجلا نسا ناكو الرد امس انايبا ةركذ مدقملا ندذلعلا ناب فورعم ا

 باعت تةرتشلا را 0ك يك ةفانأ ةتنطخقناو دردللا د

 برشي بيرق نع درببملا برش ام ساكبف بلعت نم اودوزنو
 يكلي ساحقنالا ثناكى ا +هئافناراوبسجاتكات نا مكل قاد

 ةيحان انا ثدعفو هيلع شتفب اهمادق دعقف ةريثك اشك هيف تيارو.هيلا انلخدف منيب ىلإ ىب دعصو

 ةكاطر ايل رولا ىرصبلا ىوغللا كغ نب نيسحعلا هللا دبع ودأ هام كتانسالا ةذه نم بيرقو

 ىو سفانت امهتيد ناكو ىدزالا لعل نب ده هللا دبع ودأ

 صضعبب نورقم لكلا ضعبو ىبضمي ىرمتلاو ىدزالا ىنضسم
 ىضرفو ىضرف ىنزج# مل ناو ىدو تارمث ىنتجلاو ىخا

 ىضرعو اكيبلم هضرع رفوذ تئانف ادنأ انهم كنشاكو

 ملا لري رس نساو ةلاجتا خلا ةلشنلا ةدضمال ولالا ةافير يلا يتفواعدلعل نقلا مب "خلاظفلار

 ءارعش ضعب لوقي دربملا ىو ةريسيلا ةيقبلا ةلاهثلاو ةلامث الا مهنم ىقب ام سانلا لاقف" مهرثكحا

 ندعتلا
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 نا ةالما اهيمف رداونلا, نسح ؛ىلامالا ريثك دربملا ناكو:نظابلا: لفرغي نأ, ىلارهاظلا ىلع دربملل
 لخدق نب جاوزاال ىتارللا ءاسنلا نم دعاوقلاو مانيالاو نايمعلا ىلع الجر ىلو رفعج ابا روصنملا
 ىذا تيد ياللا سل ثيار نأ لاقف ةدلو هعبو نيفاختملا ضعب ىوتملا 5 ىلع
 0 امالاقف نايمعلا ىفف لاقف نيبف ككتبثا ففيكف ءاسن دعاوقلا|ىلوثملا هل لاقف.دعاوقلا

 تبفتو لاقف رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىبيعت نكلو راصبالا ىيعت ال لوقي ىلاعت هللا ناف معنف

 ىف هتبثا دقو هنع ىفرضناف ميني وهف هابا تنا نكي نم هناف اضيإ هلعفا اذه لاقف مانيالا ف ىدلو

 ثشب دق هعم بتكو اصخش ثعبف دريملا نم انملعم رداكالا ضعب بلطو مانيإلا ى ةدلوو نايمعلا

 ميف لثينا انأو هد

 ىنوربخ» نا مهدنع اعيفش ىبسح ناف كولملا ثرز اذا

 فى ىشو بوث, هيلا ىدهأ دقو نوداملا كاك لفسول ل ديخلا مالك نم ذوخام كيلا اذه ىنعمو

 درسسلا ثتبار تنكو « مالسلاو هسفن فصي ىشو بوث نينموملا ريما ىلا ثيدها دق «زورون مول

 ىف ةيردنكسالاب تنك ىنا كلذو اهركذ تيبحاف ةبيجع ةصق هعم ىل ىرجو مانملا فروكذملا
 دربملل لماكلا باتك ىدنع ناكو ريشا ةسمخ ابي تمقاو ةيامتسو نيئلثو ثس ظلنس روهش

 هفاالف ا“ « هلوقب هيجرت لصف ىف دقعلا ف ثبارف امهبف علاطا اناو ه در دبع نبال دقعلا باتكو

 كردتسا نمم طلغلا عبقو امناو ةحيحص ىهو طلغلا ىلا اههيف اهباححصأ اوبسن ايباد لا

 دير ند دج لو هلثمو لاقف دريحلا ركذ نب م ةلمج نمو اهيفرمالا دقيقح لع ميعالطا مدعل مههيلع

 ملوق ىالساون انا ىدعبإ ناهي نيب نسحلا 0 ا ىوجنلا

 اهيذاكو امناقمحب الا مصع لثاو نب ركبل امو

 ىف لجعو ةيلجعلا غد دارا ايناو ءاقمح لجرلا ىف لاقي الو ىسيقلا ةقتيه اهتاقمحت دارا هنأ معزف

 ساون ابا بسن دربملا نأ هضرفو دقعلا بحاص مالك هلك اذه قمحلا ىف لثملا برضي اهبوركب
 لاقي لب ءاقمح هل لاقي ال لجرلاو لجر .ةقنبهو ةقنبه دارا هنا دقتعاو اهئاقيحب لاق هنوكب طاغلا ىلا
 دعب ناك املف ساون ىبا نم ال دريملا نم ذّنيح طلغلاف ةارمأ ىهو ةغاندارا امنأ ساون وباو قيحا

 ءاسب ىضاقلا ةسردم ىف بلح ةنيديب ىناك مانملا ىف تيار ةدئافلا هذه ىلع قوقو نم لئالف لابل

 ترج ىذلا عضوملا فربظلا انيلص دق انناكو ملعلاب ىلاغتشا ناك اهبفو دادش .نباب ىورعملا نيدلا
 اصخش عضوملا تابرخا ىف تيارف جرخال ثق ةالصلا نم انغرف املف ةعابج هيف ةالصلاب ةداعلا
 رظتنا هبناج ىلا ثدعقو هيلا ثعف دريملا سابعلا وبا اذه نيرضانحلا ضعب ىل لاقف ىلصي افقاو

 تيار ىل لاقف لماكلا كانك ىف علاطا نامزلا اذه ىف انا هل تلقو هيلع تملس غرف املف هغارف

 معم تمقف ةايا ثبرا ىنتح مق لاقف ككلذ لبق هتيار ثنك اموال تلقف ةضورلا ىبانك



 ا

 هللاب,ءانلغت ,لاةركذ ىثالا:ءايزكرؤباا ببي ططلا مل امو ىربرتتار خا ضلعشل زبعا اقلعم كنارو ربكم
 براق الا قيرطلا مهل يف امو هيفرسفا امو اضيا ريسبك وهو همسا نالارصحتسا الو ريغ لب ىلاعت
 بانك قف مجذملا نبأ هل ىورو ةركذ م دقملا ىلجعلا فلد ىدادالوأ ملعم برطق ناكو روكذملا

 امهو نيتيب عرابلا
 ىرصي نع ثيغام اذا سل كارب ىعم ككدمركذلاف ىعم قدرا ككركا نا

 رظنلا نم ول غب ال ب كقلا نطانو ةدقفتو ىوسهت نمرصبت نيعلاو

 مشيحر | قينئامو نكد تنس ةوذو!كراطنكلار اذه مالا انل امينا ملعا الو ناروهشم ناتيسبلا ناذهو

 باوسعلاب ملعا هللاو سما لوالاو دج نب نسحلا ليقو دهم نب ديهحا هسا نا لاقيو ىلاعت للا
 ءايلا نوكسو نونلا رسكو اههقوف نم ةانثملا ءانلا ينافو .ةلمبملا نيسلا نوكسو ميلا مضب ريثتسملاو
 ءأر اهدعتو ابنعحت نم ةانثملا

 هللا داع ند لاعس ند نامياس ند ناسح ندرصع ند دكا دبع ند ديزف ند 32 00

 ىنب ةلامذد وهو ماسا نب فنوع نسل 2 هللا دبع ند د رماع ن 2 ثراحلا نب ككلام ن : ديز نبأ

 ثوغلا ند دال نس رصضنلا ند فكتلام ١ ند هللا دنع ند كبك ند كتركلا نإ ل 0 ند نجا

 دربملاب فورعما ىرصيلا ىدزالا ىلايثلا 0 دسالاو ةلايثوح ملسا نب فوع ىبلكلا سا لاقو

 را اتم يدالا 2 ةعفانلا ييلاوتلا معنل و ظغللاو وحلا قى انا ناكو دادغب را 6 ىجخلا

 متاح ضاق 2 بزاملا نامثع ى دأ نع بدالا نا كك 0 ك0 دريغو ع ظضور لأ اهنمو نم 0

 دربملا ناكو ةيثالا ند ةربغو ةركذ مدقت دقو مدوطفن مدع ذخاو ايهركذ مدقن دقو ىنات وسلا

 حا كارد وبأ وهو تايبا ةلمج نم امهرصع لها ضعد لوقي امهبقو ءابدالا جيران امن م دق

 رهزالا

 بيلعتاىإ درسا لب ةللعو..ناياجت زال, ملعلا بالط انيا
 برجالا ليجلاك كن الف ىرولا ملع نيذه دنع دجن
 برغم او قرشلا ىف ىف نبيذ ةدورقم قيادحلا مولع

 عك ككل ةركب باع ناكو مي راثكتسالاو باعث ةرظانملا 0 عابنجالا كو درمملا ناكو

 نقال ثدلاق لاق انيقيدتط اراو# ليل اهيننلا نادتح لب - خرب رفعج مسقلا وب, يكجو هلم
 ةرابغللا نسح دربم ا نالا ااقف دريم اب عاينجالا ب اع ىباب م . كلنلعت ندخ ىرونيدلا هللا دع

 مكح لفعحم قاعمتجا اذاف نيملعللا به حدم نم 3م 0 ناي / 0 ناسللا رده ةراشالا واح
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 0 ءانلا سني ىرخا ةغل اهيفو قئاسم عيجلاو مكلا ةليوطلا ةورفلا ابفوف نم ةلانثملا ءانلا مضو

 ىدها مورلا ككلم نا كلام نب سنا نع ىورو ةقتتسم هياعو ىلصي ناك هنا هنع هللا ىضر رمع

 مل د نادب دق هيدي, ىلا رظنا ىناكف اهسبلف سودنس نم مقتسم ملسو هيلع هللا ىلصالللا لوسر ىلا

 لاك ىشاجنلا ككيخأ 00 اهب ثععبا لاقف هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نيرفعج ىلا اهب ثحب

 ابس ني هللا دبع باححصا نم روكذملا ىبلكلا نبا ناكو د ١! خبجلا ةقتسملا ليمش نيرصنلا

 هنع 0 دل لا جار هنأو ثديي مل هلع هللأ ى 8 طر .بلاظ ىبا ند اع نأ لوقي ناك ىذلا

 روكذملا ىبلكلا دبشو لا انثدح نالوقي اناكو قعسا نب دعو ىروثلا نايفس

 ةوئبو رشب ةدسج دبشو ىدنكلا سيف ند ثحشالا نس دج نب نيكولا دبع عم مجايجلا ريد

 لئقو هنع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع عم نيفصو لمجلا ةعقو :نيحرلا دبعو ديبعو بئاسلا

  ىجتلا ءاقرو نبا لوقد هيفو ريبزلا ند ببعسم عل بئاسلا

 دل ماسحلاب ةاخا ثولع ينناب اديبع ىنع غابم نكف

 دسوم ريغ نبريدلا ىدل ميقم هناف هنع ملعلا ىخب ثنك ىناف

 دع دعك نايفس ل مناصب يم شسارلا كولعا!دهتعو

 دما ةفوكلاب ةيامو يعبر او كش حدس روك دل .ىبلكلا يد دم وزو تتاسلا اننا دحر راكب

 ىبلكلاو ىلاعت: هللا ءاش نإ ءاهلا فرح ىف ةباسنلا 0 ىبا هدلو ركذ ىنايسو ىلاعت هللا

 0 ىدو ربو ند بلك ىلا بسلا ةذه ةدحوم ءاب اهدعبو ماللا نوكسو تاكا حل

 ظدرعم ةيسر اف سل مل رقتسملاو ريثك قلخ اهلا كس ا

 برطقب فورعملا دايز نب ملاس ىلوم ىرصبلا ىوغللا ىوحنتلا ديحا نب ريئتسملا نب ده ىلعوبا
 مداعتلاو لاغسشالا ىلع اصيرح ناكو نييبرصبلا ءايلعلا نم ةءامج نعو هيوبيس نع بدالا ذخا

 الاكين كا براقالا تنا ام اموي هل لاقف ةذمالتلا نم دحاروضح لبق هدوبيس ىلا ركب 0

 ءانطلا نوكسو ناقلا مضي برطقور نفت الو بدن:لازت ال... ود مسأ برطقو بقللا اذه هيلع

 نارقلا ىناعم باتك قيناصتلا نم هلو ةرصع ةمئا نم ناكو ةدحوم ءاب اهدعبو ءارلا مضو ةليهملا

 نانكر قرفلا ناعكرو ةظنفرالا كاعكوزفاونلا ضل !افارقلا كلطاعتكو نا كانكو

 سرفلا قاخ باتكو دادضالا با:كو وعنلا ىف للعلا باتكو تافصلا باتكو تاوصالا

 درلا | دناقكر لف از« عفن ةكباعكوةزمهلا | باعكو كليؤخلا !تيرغ جلباسكو«قاسنالا قلك الك

 نك نأو هةفامكو ةعللا قا ةلدما عضو نم لوا وهو :تكللذ ريغو نارقلا هباشت ىف نيدحاما ىلع

 د مدقإا يسوياطبلا ديسلا نب هللا دبع دوبا ىدتفقا هبو قبسلا ةليضف هل نكل ريغ
1.4 
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 قيطيخ ةنس كمجر' ىف ككلاذو ةفينخ لا مامالا اهبف تاما ىثلا ةليللا ىف ثدلو لوقي ىبارعالا
 ءاعب رالا موب قوت هر ان" ىف ىربطلا'لاقو ا 1 0 اةرشع عبرال كولو 20 1 ةيامو

 قرا اوم ربل انكر« يقلل هلل ليهو نمار. فارسا نيئتاطوأ ةويدلتو "ندصلا ةلشرلك دل رزشلا رهن 'كئلاث
 نوكسو ازيا وتل ىبارعالاو ةركذ مدقملا ىدابالا داود دعا ند دييحا يضاقلا هيلع ىلضو

 ارب ,نمع كتارا ل اق ككارعالا لا لدشلا فذ ةءاوتا دان" اكولالا انعيوءارلا/ كفو ةلبلا"!ىربعلا
 مجعا لجر لاقي ميركلا نارقلا بيرغ هيفرسف ىذلا هناتك ىف ىزيزعلاب فورعملا ىناتسجسلا زيزع

 ناو مجعلا نك بوسنتم ىوجع لجيو برعلا تر ناك دأو ةميع ناس قى ناك اذا اضأ 2

 برع ل ىلا بوسنم ىبرع لجرو برعلا ند نكي مَن آو ايودد ناكااذا: نو فار ءأ لجرو اىيصف ناك

 الا" نركسو هدول هانا تشكو ةليبلالريطلا» نؤكراةرمهلا )رك يلب كبت او ايرون نكي« نأد
 سس ابنظاو قرشلا دالب ىضفقا نم ةنيدم 6 ةدحوم ء ءاب ؟كول»إلا كعدو ميجحلا هرجق ابتحت نم انانثملا

 وهو. نقلا نيفونلا نيبو ةلمهملا:ءاطلا نوكحسو ةدختوالا ءابلا مضي نانطبو هنم ةبيرقوا نيصلا ميلقا
 ضرالا 0 صضءاغلاوهو نطب 0

 بساسلا ند دهتو» دعس ند ده لاقو ىبلك )ا وريع ندرشبم ليقو رشس ند قياسا ند دهترصنلاوبا

 ندر 5 اع نا 2: نيل ءرمأ ن 2 ىرعلا دبع نس كراك | كدبع ند ثرح د نا وربع ند رس ند ىبللكلا

 نا ةديف - ند تفل ) دبع ند دز نب ةرذع ند فنفوع ند ةناك ند نودبع ند رماع نس نايعنلا

 هنأ الأ نول ةذه ىلع م مسملا قاسف كلا د“ ماشسمل كا كتاتك احح مث 2000 روث

 نيذه ىف امامأ.ن 0 ملعو ريسفتلا 1 ك١ يحص يقابلاو طقف ثراححلا دبع هنم طقسأ

 يميل 01 6 1 و 0 ماشه هدلو ىكح نييلعلا
 س لاقو رارض ىنزمغف رعاشلا قدررفل 0 ى عرمتب درج 00 لجر ةدنغ اذأو فو كلاب

 0 ىنح امتيل تيسنأ 0 ىنب نم ىناف ىنبسناف اداسن < نإٍلاقف هلا

 متيجرت ىف ىتايس كك قدررفلا مسأو وهو ا كيلاح كلو كيلقف 0 دل او وهو ةكلاغ ل

 تلقف رالاا نم ةعاس الو فاوبااد نات امدللاو لاف اسلاغ قدزرتلا 0 لاش هللا اما
 ةحاحل قف ةككفتعت تنلقف مو كا را ف دزرفلا هيف كونا د ىذلا مو ومل نزرءال لأ هللاو

 لاقف ليجحلاتت اهكهامل اكو ةيرق ناقهد قدنزرن 3 ا هلل ص لاقف "1 1 ىشمل تجرخف

 0 3 ذ ةديصق 0 كك كورا 00 نق تملاتف 0 0 0 0 قت

 وحب 0 ار لأ نوكسو 1 ع ةقسلا كنلق ةحاخ يم ءىذ ! 1 ةبم افوخ 6 0 ارقا
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 لوحا ناكو مصا لوالاو كلذ ريغ ليقو نابيش ىنب ىلاوم نم هنا ليقو ايدنس ادع دايز وبا ناكو

 نييبفوكلا ف نكي مل لاقي انتفرعمب نر ءشيملا ةغللاب نيملاعلا دحا ناكو ابسان لئابقلاراعشال ةيزار

 ستعت هما ثيناك كايلصفلا بحاص ىيشلا ده ند لضفملا بيبروهو هنم نيبرصبلا ةياورب هبشا

 دبع نب نيحرلا دبع نب نعم نب مساقلاو ىبضلا لضفملاو ريرضلا ةيوعم ىبا نع بدالا ذخاو
 بلعث سابعلاو باو ىبرحلا ميهربا هنع ذخاو ىئاسكلاو ءاضقلا ىدبملا هالو ىذلا دوعسم نب هللا

 ىف انسار_ ناكو ةغللا ةلقن نم اريثك اطخو مهبلع ككردتساو ءاملعلا شقانو مهريغو تيكسلا نياو

 برعلا مالك ىنزئاج لوقي ناكو ايش نانسحإ ال ىعمصالاو ةديبع ابا نا معزي ناكر ببرغلا مالكلا
 دشلبو هذه عضوم ىف ةذه لعج»: نم ىطخ,الف.ءاظلاو.دانضلا نين اوبقاعيب نا

 ضاغ ىل اهلك لالخ, ثالث . هدوا.ليلخ, نم وكشا هللا :ىلا

 ىلمبو نيديفتسملا نم ريثك قالخ هسا رضع ناكو برعلا ءاحصف ىم هتعمس اذكه لوقيو داضلاب

 ناكو ناسنا ةيام ءاهز ةرضع» ناكو ىبارعالا نبا ساجم تدهاش بلعت سابعلاوبا لاق ميلع

 ىلما دقلو طق اباتك ةديب تبأر ام ةئس ةرشع عب هتمزلو باتكر يغ نم بيجبع هيلع أرقيو لاس

 نيلجر امو هسلج» ىف ىارو هنم رزغا رعشلا ملع اد ملو لامجا ىلع لمحت ام سانلا ىلع

 نم لاقف ثنا نيا نمرخألل لاقو باجيبسا نم لاقف.ثنا نيا نم امهدحال لاقف ناثداحت#

 دشنأو كلذ نم ببجعف سلدنالا

 نافلتابف ىتشلا ىقتلي دقو اننيب رهدلا ىلا ىتش ناقيفر

 ىهو تايبالا ةيقب هسلجم رضح نم ىلع ىلما مث

 ناج» نيحلاصلا ف ببسن اهل ةينمب ةيسيق ىلعابلزن

 ناحرلا نكدكم مآ نضرا ةبال اننيب رتسلا بناج تخراو تلاقف

 ىناييف ىقرسسااماومييبت هموقف ىقيفر اما اهل تلقف

 نافلتايف ىتشلا ىقدتلي دقو اننيب رهدلا ىلا ىتش ناقيفر

 روكذملا دايز نب ده ىبارعالا نبا اندشنا لاق بلعث سابعلاوبأ ةأور ام هيلامأ نمو

 بيشو ككانه درم ىف كرودو مراد نانطب نود ايح هللا ىقس

 بوشم جاجزلا ىف ءايب رمخل مهراد دعب ىلع مهاياو ىناو
 عرزلا ةفص باتكو لخذلا ةفص باتكو ءاونالا باتكو ريبك وهو رداونلا باتك هفيناصت نمو

 ريسفت باتكو رعشلا ىناعم باتكو لئابقلا عر باتكو ليحلا تاعكو تاينلا|كانكو

 ىشب رداون باتكو نييريبزلا رداون بانكو ليخلا بسن باتكو ظافلالا بانكو لابمالا

 نسبا ثعمس باعث لاقو ةريثك هيلاماو ةرداونو ةرابخاو كلذ ريغو بابذلا بانكو سمقف
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 ةاور ام مفالك نمو ةراظناو ىلبشلا ركبوبا عيشلا ميم مهلع ىورو ماهل لح نم .ةعابج

 ف ىسركلا نع وهو اموي. نوعيس را ا نب ليعمسا مسقلاو با بحاصلا

 نيعلاو ناسللا ىلا ةراشا مظعلاب عييساو محشلاب رصبو محللاب قطنا نم ناب لوقي هظعو سلجم
 تلامحتساف ةورم ا.هنكرتف ةلاذن ىصاعملا تيار اضيا همالك نمو تاراشالا قئاطل نم ةذهو نذالاو

 ىريرحلا ىنع ةابإاو ديدش مارغ هب مهلو ريثك داقتعا هيف قارعلا لهال ناكو فيطل ىنعم لك هلو ةنايد

 ثتاذ ابهي:ثيار « اهلثاوأ ىف هلوقب ةبزارلا ئهو: نيرشعلاو ةيدامحلا ةماقملا ىف تاماقملا بحاص

 اظعاو نوفصاوتمو « دابجلا نانتسا:نونتسمو « دارجلا راشتنا نوزشتنم مهو « ةرمز رثآ ةرمز « ةركد

 عبس ةنس حلا ىذ ىف قوثو هلثمد ظعولا ىف دعب. ثان ملو « هنود نوعمس ندأ نولخلو < هنودصقي

 نفدو دادغبب ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا ىذ نصتنم ةعيجلا مند فود لب لبقو ةيامثلثو نينامثو

 نفدو 0 0 تس ٌةنس بجر ر شع ىداح سييخلا موي لقن مث نييبانعلا عراشم ةراد ىف

 ةلمبملا نيسلا ىئاقب نوعيسو ىلاعت هللا هجر دعب تيب نكت مل هنافكا نا 7 تير شايق
 لكم يف 1 ريغ ليغمسا ةدح ل لبق نون اهدعبو واولا نروكسو ةلمبمللا نيع نيعلا مضو ميما نوكسو

 ىنوهو ةلمبم نيس اهدعبو ةدحوللا ءابلا يتافو نونلا نيككسو ةلمهملا ا د سينعو نوعمس
 ةدئاز نونلاو سوبعلا نم لعنف وهو لجرلا ىمس هبو دسالا مسا لصالا

 ةربزجلا لها نم يلاصلا دهازلا دبعلا ىبشاهلا ىشرقلا ميهربا نب ديحا نب ده هللا دبعوبا
 نيم ةعايج تيارو 0 ءابشا هنع  نوكح» رصم لها تيارو ةرهاظ تامارك هل تناك ءاربضخلا

 نم ديعاوم ةويحص نيذلا هتءايج دعو هنا منع اوركذو.هتكري نم هيلع ىبد دق مهتم لكو هبججص

 وهو لوالا زارطلاو رباكالا تاداسلا نم ناكو اهلك تححص ابناو ةيلغلا بصانملاو ثايالولا

 ةدهاشو | هحص نم هد عفتنا رصم نكلا[ليصو املف مهب عفتناو داهزلا مالعا برغم اب اييجصو ىويرغم

 ةجحلا ىذ نمسداسلا نف تام.نا ىلا هب ماقاف:سدقملا تيبلا:ةرابز ,ادصاق.ماشلا/ ىلا فاس مث
 ميحر ةنس نيسيخو سمخ ندا وهو ىصقالا دجسملاب هيلع ىلصو ةيامسمخو نيعستو عسسل لش

 ةلابق ةنيدم سلدنالا رب ىف ءارضخلا ةربزجلاو مب كربتلاو ةرايزلل دصقي رهاظ ةريقو ىلاعت هللا

 راظتيناو نافارشاكمو اجنوع لات للا, دل ايار ريش مباكسال هاد العر .ةليجي قامو .ةيداغلا رب تعيس
 هلاك طر ةيايعصلا

 مشاه ىنب ىلاوم نموهو ةغللا بحاص ىنوكلا ىبارعالا نباب فورعملا دايز ند دج هللا دبعوبا
 هنع هللا ىضر باطما دبع ند سابعلا ند هللا دبع نب للِع ند ده ند نابعلا ىلاوم ن مهنا
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 خلاخت .دلار نتن طفاسخم بز انعلا رع تيغففكو:ككلذ قماش ففشافازتابكلاا عزم انّرلا خراو اهلوقو
 كل 5 0 0 ةنجلا لها نم تثكناف :نينموملا ريما ايزشبا ثكاهشلا نبا هل.لاقف

 قواملا ئه ةنجلا ناف ىوهلا نع سفنلا ىبنو هبر ماقه فاخ نم اماو ىلاعت هلوق نم لاقف اذه

 10 اف طكتما نا هل 0 لحجر فى هلا عفشي ءاسورلا ضعب ىلع لخ دو تكلذد نوردر

 زنع"كىسفنل رتخاف ابهضقن مل ا ناليلذ ايا ككل ل نازدزع هنم بنولطلاو تلاطلا ناو

 متعرج نم همالك نمو 00 ىصقف درلا لذ 6 رسل رع, ل رتخلاو اذا" ذ7 ل6 كفا

 ممالك عملا مديراجو اسوي ملكتو هنع اهيفاجتت اهترارم ةرخالا متعرج اهلا هليمب اهتوالح ابندلا

 نك هكمتعل ىك ةددر ١ لاقف ةددرت ثككنا الول نسح وه تنلاق مالك تعمس ْقبك ابل لاقف

 ثلق مدس قولو ةريث 1 ردك هظعاونو ةرابخاو همهف 0 هلم همني مل نم همهفي نأ ىلا تلاقف ههبفي

 لالا دعبو ةددشملا ميملاو ةليبملا نيسلا ينفي ف امسلاو ىلاعت هللا همحر 9 0 يا

 «ددصو ١ ةكوتكلا عيب ل ةسنلا ةذه "قاك

 ناك بواقلا توق كيا تحاض / ا طظعءاولا ىتراخلا ةيطع ند 0 0 3522 بلاط وأ

 ا لها نم نكي غلو لو ديحوتلا 6 كت افتتطم دلو عماجلا ىف ملكتيو ةدابعلا ف ادينحم اعلام

 ريع دوو لبق تح أريبك ة ةضاير لأ لمعتس ناكو اعلا بسخف رحم نكشو ليجلا لدا نم ناك

 ردم ةعامد 3 اهلوانت ةرثك 2 نم نإ داج رضخاف ةحابملا سشئاشحلا لكا ككل رضصتقاو 0 ماعطلا

 ىعمتناف ملاس ن نسحلا يا ةافر دعب ةرصبلا :لخدو مهلع 3 ةقيرطلا ملعو فذ دخلا" اقل

 ف 000 د دجت لاقو ةورجعهو ةوكرتف همالك ف لادنف قدانلا 1 وق دادخب مدقو ةتلاقم ىلا

 نسللحم 05 هيلع سانلا عمتج أو دادغب ككاو امل ردكذلا ى 0 بم اك | انآ نأ هاش ذل كنانك

 ةورسي#و سانلا ةعدبق قلاخلا ند مرمضأ نيقواخملا ىل 5 سيل لاق هنأ دنع ا همالك ىف و طاخ ظءولا

 مدس ةزطالا ئدامج نم نؤلخ تسل نونو دّيفتوتلا ف بصك هلو كلذ دع مالكلا آ١ نم عنتماو

 رازد تككانه روبهشم وهو 2 بناجلاب 3 اربقو ةكلاملا١ رقيب نفدو دادغس ل نينايثو هت

 كيك كلأ ةذه ضفاشم 8 ان مث رو 31 ل ناالا دعو ةلمملا ءا ملا 2 احلاو ناك هللا ةذنمح ل

 نم روكذملا 0 فلانط وبدأ بيستد اهبإا ل ىر كحال قو احلإ اهنمو ياا انمنم لدا 0 لل

 ىلاعت هللا اهسرح كم كَ يسد ىكمل او لئابقلا ةذه

 نبا نزورعملا ىدادغبلا ظَع اولا ليعيللا 5 سينع ند ليغ ّ ديوحأا ند دج نيسح ل ودا

 تكرداو ةراسعلا طلو ةراشالا ةوالحو ظعولا نحو رطاوخلا ىلع مالكلا ىف ةرهد ديحو ناك نوعمس
| 117 
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 ,فوصلاك نعو هد نرتعاف ابصغ ةليفس لكدفلاب (اعيعكلم مهماما ناكو نعو هد نرتعاف بيد دقو دعبل

 نا سنالا كتنليبترخ املؤ نعو ممل نرتءاف فكن ادن كئيجنن ميلاف نعو دد نرتعاف شوفنملا

 ىئشنغي اذا ليللاو نعو هنا ينرتعاف نيبملا باذعلا ىنالوح اوثبل ام بيغلا نويلعي. اوناكول نجحلا
 طخ 2 56 نورا ب :رذك نقف, عودي 0 كدب اذا رايب

 داحسقو 0 قى ةندن نكت 1 الإ نعو ميد ية را نوال 0 0 ياسا ام 1 5

 ككرنكو هظفل نم ةوعمس امبسح رضحملا 1 مهتاداهش نورضامحلا دويشلا ةكيدكو 0 دد نفرتئاف ضرع

 0 قئاكيب و نب تفورعلا بيو نب ديِخْلا ا 00 نبا

 ٍِش ككلذو ة ةعسو 5 نم نخ كك يلا او ةرجغ ىنم نابوأ 0 عرفناه: تلا 55

 دهم ىلع ىباريزولا سلجم ىف ةيايئلثو نيرشعو ثلث ةنس لوالا عيبر رش نم نولخ عبس دحالا

 هقالطا ىف هلاسو ةرمآ ىف ىلع ابا ريزولا راسمسلا بويا وبا ملكو «هقيفوت هللا مادا ةلقم نب ىلع نبا
 مث امايا اهب ميقيل نئادملا : 0 ليلا ف : م ذفتيب نأ ملاسو ةماعلا طتلعقا هلم لا راض نا ذا ةفرعو
 نادملا ىلا ةذفتاو ثكلذ ىلا ربزولا هباجاف امابأ أن درظي هالو ايف ةسم 0 هلزتم ىلا لخدي

 هسحم قف قوت هنأ ليقو دادغبب ةيايثلثو نيرشعو ناين ة ةنسرفص ند نولخ كلك : نينثالا موب فوتو

 ةليل ةرشع ىدحال ءاعبرالا مولا روكذملا دهاجم نب ركب ويا وتو ىلاعت هللا هيحر ناطلسلا رادب

 سمخ قيس ةدلوم ناكو راطعلا قوس هل 3 ةدرت 48 ة نذدو ةرايثلتو نيرسك ع عبر 1 نابعش نم تيش

 نوكسو ةدحولا ءابلا ع نونلاو لوجخلا نيشلا نيشلا يئفي اودشو ! ا نينيامو نيعبراو

 دهازلا 6 ضاقللاعيامشلا "نبا لورخلا لع دن ىلوم روكذملا بص نب دهم سابعلا وبا

 لوالار دصلا نم ةعامج ىقلو ظفحو همالك عمج ظعاوم بحاص مالكلا نتصتادناعاادهاز ناكر زيفشملا

 6 هللا ل332 همك نمو اهب ةفانيف دقو 41 كلا ع مث اةدم اهب ككنكمذ ديشرلا نورد نمر داذخد

 ءاسيلعاا ىتفتساف ةدجلا لها نم هنا فلح دق ديشرلا ل ناكو و هصعلا م ) ككناك هللا جراو دعطت مل

 ردق له هل لاقف هلاسو 0 ركذلا ل نا نع هل ليقف ابلها ن م ةناب دحأ ةئفيإ ملف

 اكو انتنوبف ةيراج ىمازل ١ ضعبل ناك معن كلاقفالل طاع هللا نم افوخ اهكرتف ؛ ةيصعم ىلع نينمود ا ربما

 رانلا نإ تركف عدا مث اهنم ةشحافلا باكتر | ىلع تمزعو 8 رم اهم ترفطظ ىنا مث باش.كل ءاذ ذأ



 اذذ#

 مجعلاو دامعلا تاذ مراو نارقلا ف باوبالاو ةوبنلا لئالدو دسحلا مذو صاصقلا رابخاو ثكسانملا

 بتاتكو زر دسكلا: ابلاغ ةحبسلا يبائتكو ميت ءارقو ءارقلا ءامسا ىنربسكلا مجحملاو رغصالا ىجعملاو طالا

 رصمو ةكحمو ةرصبلاو ةفوكلاب عمسو ابرغو اقرش ريثكلا ر فاسو ر غضالا: ةعبسلا: باهكحو طسوالا'ةعبسلا

 ركذو ةروهشم ديذاساب ريكانم هقيدح ىو ربهنلا ءارو امو ناسارخو لابجلاو لصوملاو ةريزجلاو هاشلاو

 8 ةريسفل ىف نسيلو ريكانم شاقنلا ثميبدح لك ىناقربلا لاقو دنع اوورو ءاملعلا ةلج نم ةعامج نع

 موي. نفدو .ءانلثلا موي ىوثو نيتيامو نيتسو سيخ ليقو تس ةئس هناللو.تناكو بحد ثيدح

 ىروكذملا ركب وبا:ناكو اهريغو ناطيحلاو ىوقسلا شقني نم: ىلا ةبسنلا هذه ةيهجعم نيش فلالا

 اهب ىوعف ةعنصلا ةذه ىطاعتي ةرما ادبم

 ءارقلا ريهاشم نم ناك ىدادغبلا ىرقلا 0 ند ةكبلضلا نب بوبا ند انيحا ند 35 نسحلا وبا

 ىنم تاارقب درفتو ملعلا ليلق ىنحعللا ربك ناك منا ليقو قيحو ةمالس هيفو انيد ناكو مهن ايعأو

 بيدالا ةلقم نيب دج ىلع انا رثررلا تكلذ" ءلدو لح اكن عناق بارع اتي ارش ن8 دا

 سابعلا ند ىسوم ند نيك رك اكل 5 ند ريع نيسحلا ابآ ىضاقلا روكذللا ريزولا رصحتسا

 ظلغافريزولا ةرضحد رظونو روكذم لا ذوبنش نبأ رضحاو نارقلا لهأ نم ةعامجو ىرقملا دهاجم نبا

 فى اورفاس ف مسي اب م ةفرعملا اق للا مهبسنو دداجم ند رخد ىدأو 1 اقلاوريزولل باطخغلا 58

 برضو ميقافهبرضب ىلع وبا ريزولارماف روكذملا نيسحبلا ابا ئضاقلا ىبصتساو رفاس انيك ملعلا سلط
 ككلذكرمالا ناكف هلي كيش نأو هدب هللا حج 2 ناب ةلقم نياريزولا اكع برضو هو اعدف رر ال عبس

 امركناف اهب ارقيدهنا لق ىتلا ىورحلا ىلع ةوفقوا مث ىلاعت هللا ءاش نا ةلقم نبا ربخ ىف ىتايس انيك
 ارقيبال هسناو ةارقب اذع عجر دق.هنأ لاقو.,باتفاةوباتنتساف 2 هد ارق هنا هاوس اهض لاقو اعينش ناك

 بلع :فلرتكلل سانلا اهب أرقي ىتلا ظفراعتملا ةءارقلابو هنع هللا يضر نافع ند نامثع وجم الا

 «رضح ا رياجسلو هندوت لع كدي ام هبعكيف ةرخآ ىندطخ سكي نأ ةرمأو هلاق امي ارضحم ريزولا

 ةعيجلا موب نم الواصلل مد اذا وهو ةأرقب هنأ. هنع كح أمنع قوبل ياي فزنورعملا ديجأ ندب دج لد

 ىسبأ ادب تبن نعءودب نرتعاف نوبذكت هلا مكركش نولععتو نعو هب نرتعءاق هللاركذ لإ اونضماف



 اهلا

 ئدامج: نم:املخ :نيتلبللا نينثالا مز ةوجض ةيليبشا ةنيديب هنيقل اهبظافحو ابتمثا رخاو سلدنالا

 رمش لبتسم دحادللا موب هيأ م قرشملا ىلا لحر هنأ ىنريخاف دامسمخو ةرشع ب ع سس ةرخالا

 ةسيلولا |نبإدحت ركاب !ءاهبن ىقلو ماشلا لخ دامف او يامعبر او نينانسثو, نييضي تنس لوالا عيش
 اجلا لعدد مث 0 نايعا ن نم ةغايجلا ن 5 3 عمسو دادخغب ديلا *ديع 000 تضر

 ميك نم م ا قلو 0 0 ا ءاملكلا) نم امه رجعو نلآرغلا

 هالمشإ ىلإ مدقو نيعسنو ثلث دنس يلدنألا لأ داع مث مهدافاو ملم دافتساو مهنع بتكف

 مولعلا 0 ا لها نم ناكو قرشملا ىلا ةلحر ل قفيناكا نديم هلق دحا ملخ دب ملريثك م اعد

 0 انعسيج 0 اذفان اهعاوذ 0 قى 5 ابلك نراعملا ف امدقم امل عيجلاو ايفر اهيتسالاو

 قدخالا تن ب ادأ هلك كل عيمجعو ان باوصلا زيبمت 0 ند هذلا ميقات اه »رمل اهمادا ىلع

 ىصقتساو دولا تابثو دبعلا نسحو سفنلا مركو لامتحالا ةرثكو .ننكلا يلو ةرشاغلا نسمح عم

 لفرص مث ةدوهرم ةروص نيملاظلا فىدهل تناك فاك | ذوفنو هن دشو هتمارصل اهلها مد هللا عفخف ةدليب

 نم نيقن| نامثل سييملاةليل ُثدلر لإقيف هدلوم نع ملاببو هو ملعلا رت ىلع, ليقاو ءاضقلا نع
 را جب نر ا ف سا طنيدم هبا نأتي ةودعلاب قوثو ةيامعبراو نيتسو نامث منس نابعش

 نا لبق ةيليمش اد ةتدالو تناك 6 ا يك ىذمرتلا حرش ىف ىذوحالا ةضراع بانك اههنم

 كح ساف نم ةلحرم ىلع كورال ىدامج كى تيناكر طتافو نأ ليقو نيتسور عم ديسك ةيمسإ ا مدالو

 ف قرشلملا ن طك افرصنمر صمد ةدلاو ٍفوناو ىدابجلا ةربقمب نفدو ساف ىلا لقنو شكارم نم ةعوجر

 ةنس ةدلومو ةيامعبراو نيعسنو كلذ .ةنس 2 قى ككلذو هتيمح ىفروكذملا ةدلو ناك ىتلا ةرفسلا

 مدقت دقو ىلاعت هللا مهحر ةياتكلاو,ةعاربلاو ةعساولا بادالا, لها نم ناكو ةيامعبر او نيثلثون سمخ

 ىلع ةر اةءدقلا ١ ةضر اعلاف ىنذمرتلا عش فك ل ةض راع ىبعم اماو ىليبشالاو ىرئاعمللا ىلع 0

 هقذحل ءىشلا ىف فيفخلا ىذوحالاو مالكلا ىلع ةردق اذ ناك اذا ةضراعلا ديدش نالف لاقي م الكلا

 ظريعلا ل يافرهو ءىش ابنم هيلع 56 6 ا اهل رهاقلار روما فق رمشلما ىذوحالا,ى ةيصالا ّ اقو

 ةددشم ءاب اهرخأ ىو ةمحتملا لاذلار سكو واولا ا ا احلا نو ركل

 مشو ككل ا 1 أَو 1 كضو د نارقلا 3 يسال 0 بد رغ ق3 3 8 :ناشالا 5 ند
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 هكا انعر قطو نعل رد جرخاو دادغبب ةباهسمخو نيسيخ ةئس نابعش رشع ىنماث ءانلنلا هليل قوثو

 كال مث هيلع لمورشلا عاج ىلا هبريعو تارم ثلث ناطلسلا | عماج ن نم برقلاب

 طظعاولا ىرابالا نب رودنم ىبا بنج ةردسلا ترحل برح 4 نفدو هيلع ىلصو ةيبرحلا

 ن1 ةعسلا ةذه ميم اهدعبو دففخلا ىلا ماللاو ةلملا نيسلا فب ئمالسلاو ىلاعت هللا ممحر

 روكذملا ظفاحلا ىنعي ىمالسلا هسفنل بتكي ناك اذك ىتاعيسلا نبا لاق دادغب مالسلا ةنيدم

 ىناذمهلا زاحلا ناح عنب نافع نب ىسوم نب نانينع نب ىتسوم ناهثع ئباا نب د ركبوتا
 ,اذمهب رضحو ميرك ك١ نارقلا ظفح 0 هللا دابعو نينقتملا طافحلا دحا نيدلا نير ٌبقلنإا

 1 هدوريش 0000-0 ما قا نم أهم عيوسو ىروسلا ىسيع ند كوالا دبع تقولا اتأ

 مقفتو ةريفتك ةعايجو ظفاحلا ديحا ند ديل ءالعلا او ىسدقملا دهم ند رهاط ة ةعرز ىسأو دأو

 نيسحلا ىبا نم دادغبب ثيدحلا عييسو ةربغو نالضف نس قثاو نيدلا لايج رتيشلا ىلع دادغتب

 هللا كاف كام و لأ ىحأو فسوي ند كال نب قلاحتلا دبع ىنبا ميحرلا دبع رصن ىبأو قا دنع

 قا مث قارح ءلا نم دالب ةدع كا هيلط 5 لدتراف ةسكلل ىنع ملا مهرجغو لّيتاش ن 0 هللا دنع ند

 خ2 خوبش رشكا نع بتنكز ناجم ذا د _ نم ربثكو ناذمهو ناسبصأو سراف دلتا لضوألاو ماشلا

 رمسانلا انهم ةديفم ابنك ةريغ ىفو هيف قئصو هدرهتشاو هيف عردو ثيدتلا هيلع بلغو دالبلا ةذه

 0 باث حو ييسلا| ّى ةلاوعلا كئانشكو ةيسنلا هيششم ق لضيفلا امك ثيدحلا ف وسنماو

 اميف به لا ةلشلس 1 نكح طخلا ىنا ةلوتشل) نادلبلاو 1 نكامالا قى ةانعم قرتفاو هطفل قفا

 ةعفاشتلا تكلا" نم عكل ذر يفو ةمئالا ظاورشو" سدفاشللا مانالا'نع لبنح نب ديحا مامالا ةاور

 مقمرستخا ن أ 2 ُُك 89 0 كاملا بطظاوم لزي مل مأو ىقرشلا تناكلاو 1. نكسو دادخ نطوتساو

 عبرا 3 5 ا عدامد نم نب درشعلاو جماتلا ل 5 ةليل 0 اذوريضن مد ابُس نصغ مو ةينلاأ

 ريق لياقم ةزمح نب نوئمس بناج ىلا ةيزينوشلا ةربقلا ف نفدو دادغب ةنيديب ةناهسيخو ل

 ردا تاكا ىلا لمحور صقلا عماج ةيحرد ريثك قلخ هيلع قلص: نأ دعب هلع هللا ىضر دينجلا

 عسنو وأ نايث ةئس ف تن دلو تتناك يدا ل ,|(مصأ لع هتدححجا قرثو ةعرخلا) رم هيلع كف

 ءامعلا 2 ىمزاحلاو ىلاعت هللا ةمخحو ابا اشنو ام بلا ليو ناذيه 0 ةيامسيخو نيعبراو

 روكذملا مزاح ةهدج ىلا ةسنللا هد ةذه ميم اهدعبو ةروسكم ءاز ىلالا دعبو ةلميملا

 ىسلدنالا ىرئاعملا ىبرعلا نباب ىفورعملا دمحا نب هللا دبع نب ده نب هللا دبع نب ده ركب وبا
 ءاملع مانخ رحبتسملا ظفامحلاوه لاقف ةلصلا بانكح ىف لاوكشب ىبا ةركذ روهشللا ظاحلا ىليبشالا
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 دبع مسقلا ىبأو ىقهيبلا نيسحلا ى نب ديحا ركب ىبا ظفاحلاو ىزاريشلا قدعسا ى مزعل دشلا نم

 اجل لكبم ىقييبلا ظفاحلا تيك نع ةياورد درفتو نيمرعلا مامأو ىريشقلا اا نس ميركلا

 ىوارفلا مقح ىف لاقي ناكو ملا ةريكلا ,تازعدلاووروشنلاو فبعبلاز تاغطلاو: ءالّيسالاوةوبثلا

 ثيدحلا جو روباسيب ةيايعيراو نيعبراو نيتنثا ليقو ىدحا دس هنالالو ثناكو ىوار فلا

 نيثلث :ةنس لاوش نم نبرشعلاو ىناثلا ليقو ىداحلا سيمخلا مز اةوحض قوثو نيعبرأو أو عبس لانس

 ةوارف ىلا ةسنلا ةذهوأو مث كف | اهدعبو ء ا را ءافلا مع 10 ىاعت هللا همحر ةنايسيخو

 ْلممود وهو ىنوماملا ةفالخ قى رهاط ن د هللا دع ام ةوارف طابر اهل 35 52 كك اكينم ةديلب ىو

 كد مدقل دقو ناسارخ ريمأ

 نيعبرالا باتك بحاص ثدحملا ىعفاشلا هيقفلا ىرجالا هللا دبع نب نيسحلا ند دهترك وبأ

 سارا ا ملسم با نع ئوورو ادباع احلاص ناكو هب ةروهشم ىهو اثيدح

 قحسإ نب دع ةركذ مهن ذارقأ نم 0 قاخو ىدنجلا ده نب لضفملاو ىناولحلا بحب, ند ديحاو

 ركب وبا ظفاحلا ةركذو 85-50 ةقفلا قف فنصو تسربعلا ةايس ىذلا هناتك ى ميدنلا

 لبق دادغبب ثدحو ةريثك فيناصت هلو انيد اقودص ةقث ناكل اقو ههتران ىف ىدادغبلا بيطخلا

 را مهنم ظافحلا نم ةعايج هنع ىورو اهب قوث ىتح ا.هنكسف ةكم ىلا لقتنا مث ةيامثاثو نيقلث ةنس

 ةكم ىلا لخد ايل هنا ءايلعلا ضعب ىنربخأو ةريغو ءايلوالا ةيلح بانك بحاص ىناببصالا ميعن

 نس نيثلث لب مل لوقي افئناه عمسف ةئس اهب ةماقالا ئنقزرا مهلا لاقف هتبجعا ىلاعت هللا اهسرح

 فىقكلذ تارق"بيطعتلا لاق ةيانيثلثوا ليبتس ةدس محملا قاس ثام مث ةنس نيثلث كلذ دعب شاعف

 نلا بشن ىرجالاركيوبا ماعالا اهتروص ةلصلا باتك ىلء ةيشاح ثدارو ةكب ةرش ةطالن نع

 مرحم نم موب لوا انه قوثو ىلاعت هللا اهسرح ةكيبب ىنطوتساو رجا اهل لاقي دادغب ىرق ىم ةيرق

 مذه ءارلا ديدشنو ميجلا مص و ةدودمملا ةزيهلا 3 ىرجالاو ىلاعت هللا هيحر ةيايئلثو نينس ةنس

 هيلا بسن ىنعم ىال ملعا الورجالا كا ةسلا

 ىمالسلاب نورغللا' بيدالا ظفاحلا:ىدادغبلارذعا ني. ىلع ني: دج :نث رضانا ني دنت لضفلاو دا

 ابرك دل كييطخلا لع يلا 2 كيدالا را طظح هل نا ' هاو ىف ف دادغب ظفاح ناك

 ودأ طظذاحلا ةركذو هذزنع 0 ىروجلا ند يفلاوبا 0 مم ةرصع ءانيلع دنع ذخاو اورثكاف

 ةيايعبرأو نيتسو عبس ةذس نابعش رشع سماخ ثبسلا ةلبل هثاالو ثناكو هبنسك ىف ىناعيسلا ند.دعس



 اال

 تساةنسرخالا عيبر ريش عباس ءاعبرالا موب قونو ةيامعبراو نيناهثو ىدخا ةنس ىف ىرلان هدلوم
 ءايامبنيب ةلمبلا نيسلاو ناقلا مب ىنارسيقلاو ىلاعن هللا هييحر نادم ةيامسمخو وسو

 ىلع ماشلاب ةديلب ىهو ةيرسيق ىلا ةبسنلا هذه نون ىفلالا دعبو ةحونافم ءار مث اهتتحنا نم ةانثم

 ناك ناببصأ جرت باتك بحاص رويشملا ظفاحلا ىديعلا ةدنم نب ىبع# ند ده هللا دبع ودأ

 مأ امنا نييدبع اونوك ملو ءايلعلا نم ةعايج هنم جرخ ريبك كيتا لقا مهو ثتاقثلا ظافحلا دحا

 ملاوخا ىلا بسنف ليلاب دبع ىنب نم ةكلدام ع كدر رد اهيساو روكذملا هللا دبع ىبأ ظفاحلا

 قوتساو ةركذ مدقنا دقو باسنالا تادايز باتك ىف ىناهبصالا ىسوموبا ظفاحلا كلذركذ

 مل منك ةلاجعلا اعملك قى مراكلا ةركذ تكلذكو هلوطل ةركذ نع تبرضاف كانه اهبسن عفر

 ةدنمو ىلاعت هللا همحر ةيامئثلثو ىذحأ ةنس ىنروكذملا هللا ديعوبا ظفاحلا ىوثو اهبسن ىف عفرد

 2 ةديفح ركذ ىنايسو اضيا ةنكاس ءاهرخالا ىو ةنكاس نون امبنيب ةلمبهلا لادلاو ميلا رفد
 قاقتاللا املا ات اقول ادع نا ت0 2

 لح 0 راهب منو دار لكرتز هلأ رشد نب للاص نيروطم خي بتسوي ني ده هللا دع

 فلاث قف وتو نيشامو, ديلكو |( طدخلا,ةنس 000 ه2 ل 000 لا

 ةدحوملا ءابلا نوكسو ءارلاو ءافلا ينفي ريرف ىلا هتبسنو ىلاعت هللا همحر ةيامثلثو نيرشع نس لاوش

 سبحصلا عماجلا ىوزت نم رخ انوهورار اجي (لر' اين, نوخبح فرط ىلع, ةدلب, ىقو ةئفاث ءار اهرخل لف

 ىراسهخبلا نع تح

 ىوارشملا قدتعاتصلا نسابعلا ىع 2 ند ديحأ نب طح ند دكا ن د لضفلا نب 32 هللا كيع ودأ

 تت نيمرحلا مامأ سلجم ذل ا ناك ثدحلملا ه4 أ نبد ل١ لابح بقلما ىروباسينلا

 اراك ةنيفليملا يمر شنو لوصالا هنع,قلغيو ثلطملا ةلاهخ اهكيخاصا كطفاقلا يمثل يرحل مللت
 مسفنب ميمدختو هيلع نيدراولا نيرفاسملا ىلا م | ماعطلا لمحج ناكو اظعاو ارظانم ايتفم اثدحم اهيقف

 رااطار ايلا سرت ىقلاةذالبلا نيلللو داعب 0 هل دقعرا ةنكتبل) اظل جرمتو هتسارتك عل
 عمسو زرطملا نيسم ةماماي ماقاو ةيكصانلا ةسردملاب سيردتلل دعقو روب اسد للا داغاو نيمرحلاب ملعلا

 عمسو ديعس ىسبأ نب ديعس نم احلا 2000 ةركذ مدقملا ىسرافلا رفاغلا دبع نم ملسم جبت



 اهلل

 زفاط نب ده لصفلا ابا هغبش بانثك ىلع اليذ هلعج فيظل ءزجب ىف تادايزلا بانك هلو عفان
 ل لبط هو نابل نص لحؤو هفارصقإ امر هلضجإ (زماركذو يمابسلتالا اضامك ةامسحوذلا عئاذقلا
 ةقلنل؟فوتوانيايللخماو ادع رجدقي ةدعقلا انىذ ىنا هندبالو ةتسن اكو. انب ماقأو اهلا عجر م ثيدحلا

 همحر ن .رابنصاب 5 دلومو هنتافو كتيناكو دا مسيخو نينامثو ى ةدعّتيإر ةئلع لوالا دايخ عسأان ءاعبرالا

 ةذه نون اهدعبو انتحل نم نانثملا ءايلا نوكسو ةلمسملا لادلا رسكو مناع ىنيدملاو قاع هللا

 نا: ةيلالا هذه شاشسالا اتاك ىف ةناعيشلا هعشؤرا طفابحلا ل كذ دقو (راببصإ ةئيوما ىلا ءةسنلا
 0 ةعبارلاو روداسبن ةثلاثلاو ورم ةيناثلا و ملسو هب هيلع هللا ىلص هللا 00 ةنيدم سلوا ندم ةدع

 ةلمسبلل نأ ركذو قسن ةنماثلاو ددقر 5 ةعباسلاو اهب ةحاناشلاو 0 كرابملا ؛ ةليدم ةسماسخلاو

 نيلاحرلا دحا ناك ىنارسيقلا نباب نورعملا ىسدقملا ديحا نب ىلع نيرهاط نب ده لضفلاوبأ

 ناتسزوخو سرافو لابجلاو قارعلاو ةريزجلاو روغثلاو رصمو ماشلاوزامجلاب عيمسب 20 كلل
 6 لو كس دخلا مولعب ةفرعملاو ظفحلاب نيروهشملا نم ناكو ناذسه نطوتساو ناسارخو

 نارطا ابنم ةريثك قيناصت قئصو متفرعم ةدوجو مملع ةرازغ ىلع لدث تاعويج»و تافنصم

 فارطاو ةجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد ىباو ملسمو ىرامخبلا ييحص ىهو ةنسلا بتكلا

 ىسوم وبا ظفاحلا هليذ ىذلا وهو فيطل ءزج ىف باسنالا باتكو ىنطفرادلا قينصت بئارغلا

 ميف انقدم هعاوناو فوصتلا ملعب ةفرعم هل تثناكو بعكلا, نم ككلذريفو هلبق روكذذلا ىنامهبصالا

 روكذلا سوموبأ مينم طافحلا نم دحاو ريغ هنع بتكو نسسح رعش هلو اضرأ فينصت هيف هلو

 ةعيس لوأو سدقملا ثيبد ةيايعبراو نيعدرأو نايث د ظدس لاوش نم سداسل | ىف هثدالو تناكو

 مرحاف سدقملا تيب ىلا ل مآ ةيامعبراو نيتسو ت4 مد دادغب لخدو ةيامعبرأو نين نس

 لولا عيدر رهش نم اتيقب نيتليلل ةعيجلا - ةناج رخلارحلا نم همودق دنع قونو ةكم ىلا مث 0

 ] اكليل موب قون ليقو ىبرغلا بناجلاب ا ةريقلا ىف 5 ندد دا تقبشا ةنايسرمخو عبس لانس

 1 لواط ظعرؤ وبا ةدلو ناكو ىلاعث هللا ميحر روكذملا رهشلا نم نيرشعلا

 هابص ىف هعمسا دق ةدلاو ناك نكل ملعلاب ةفرعم هل نكي ملو عامسلا ةرثكو ذانسالا ولعب نيروهشملا
 هللا دبع نب سودبع 2 ىرلاب ىبودلا ديحأ نب نمدرلا دبع دجتوبأ مههنم ةعابجا نم

 دادغب هب مدقو رالسلا روصنم نب ىكم نسحلا وباو ىبخماكلا نايثع نب دجت هللا دبعوياو ناذسبب
 مدقي ناكو ناذمهب هيبا افو دعب نكسو ةريغو نابر نب ديحا نب نإ اع مسقلا ىبا نم اهب عمسف

 ناكو ةرجغو ةريمه نب ىبحارفظملا وبا ربزولا هنم عمسو مئاعامس رثكاب اند ل ع دادخغب
 )ع



 ما

 ل هنم رصتتخملا اذه لعدلا ىنتاعمسلا نبال كذلا ! 2ال ةعجار م ىلع ردقا ملو هس ىن طلغلا

 ىنا مد 1[ هناق نيككراعلا نيد كاذبا نم - ىش ىسفن 6 ىقبو دالبلا ةذه ىف حوال

 رشع عباسلا ءاثلثلا ةليل قوت روكذملا ىدييحلا نا هيف ثدجوف ىناعيسلل ليذلا باتك تفشك
 ظبق نم 1 زربأ بان ةربقم ف دغلا نم نفدو ةيايعيراو نينايثو نايث منس ةجلا ىذ نم

 برح كباف ا ىلا ةيايعنراو نيعستو ى 0 ا نم 05 كك كلك دعب لقن مثرصقلا عماج

 هدها ىلع لياذلا ىف تفتر رابلف .ىلاعت (هئلا دير (ىرشلاب « ىرر اوك جلا و ا 07
 تناك اهرصنخا ىتلا ةهسنلا نال اما رصتخملا ىفريثالا نبا نم عقو طاغلا نأ ثيلع ةروصلا
 ىلا رطس ند ربع هنال وارخا عتطوم نم هقشكي ملو طاع ككلذريثالا نبا عبتف انلا نم اطلغ

 ءامعلا مضي ىدييحلاو ناك كلذ ىا ملعا هللاو ثاقوالا شعب ىف عاسنلا ةداع ترج ايكرطس
 دييح ةدج ىلا ةبسنلا ةذه ةليبم لاد اهدعب و اهنحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ميلا ع هليبلا

 دبع نب ديمح ىف | هديت نأ در أونا لأ ضعت ف ىار هنا خر ررانلا بابرا ضعب ىنربخاو روكذملا

 د.يعو بسنلا ىدز ارركحذلا هلأ ديع 100 سيل وهو هنع هللا ىضر فوع نس نيحر ل

 6 رسكو 8 م انانثلا ءايلا 2 لصيو نادك ىويكف ىرهز ىشرق نيحرلا

 بو اهتتحت نم انانثملا ءايلا مضو ميملا ملافب ةقروبمو ى 6ك مالكلا مدقت دقو مال اهدعبو

 7 نم ظيبرف لير ا رك بكل 1 ةردزج ىو يس اس ءاه اهدعبو ناقلاو ءارلا تشو

 راشملا مالعالا دحا ثدحملا ىكلابلا هيقفلا ىرزاملا ىيبيتلا دهم نبريع نب ىلع نب دج هللا دبعوبا
 باتك دئاوفب ملعم لا باتك ايس ادبج احرش ملسم جيب“ حرشو هيلع مالكلاو ثيدحلا ظفح ىف ميبلا

 ى هلو باثكلا اذهل ليكن وهو ةركذ مدقنا دقو لايكالا باتك ضايع ىضاقلا اني هيلعو ملسم

 قى قودو ادنفتم الضاف ناكو ل اوصالا ناهرب ف ة لوصحلملا جاضيا تاقكا هلو ةددعتم بستك كاداإلا

 ريشلا ىناث 0 2 لو 1 ةهايصخو نيتلب# فرش سالما 3 رمش 0 رص 7

 ةيلقص ةريرجب ةديلد 50 ىلا ةبسنلا ةذه ءار / 5 دقو 00 ءاز

 ا لل يسع ارك! نب دهر وز ريغ خزن اد رحا (عسيع .ئبلا بار يعاوكب يا وب ع للا
 ةديفم فيلاوت ةمولعو ثيدحلا قا هلو ظفرعملاو لطوحلا ف ةريصع ماما قاووشلا مذ[ لكبادللا

 باكو هو هيلع كردتساو ىوربلل نييبرغلا باتك هب ليك دلجم ىف ثيغلا بانك قنصو
11 

 اا
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 مكاحلب نرع اهناو ةلمهم نبيع اهدعبو اهديدشتو اهتحت نم الانثملا ءايلا رسكو ةدحوملا ءابلا

 ءاضقلا ةدلقنا

 نيسلدجإلا هي هءديمحلا ىد دزالا لص ند دبيح نب هللا دبع ند حوتف رصن ىسب كا ند دخن هللا دنعوبأ

 قدح ىورةق ةر ويه ةربزج 1 مروهو هفاصرلا صا نم ةيطرق 3 نم 0 ظفاحلا ىقروبملا

 ندعو م..ةرييجص) رشو هنع ذخالا ند م رثك أو هد صنتخاو ةركذ مدقلا ىرهاظلا ل ند ىلع دهم ىبا

 نع هللا هاك نأ ةركذ ىنايسو باعيتسالا تانك بحاصر لأ دبع ند لفقسوب ريع ىبا

 هللا 0 ةكمب 0 ةيايعبرا و نيعراو 00 ةكس قرشملا كا لحرو ةنالا ن م اههريغ

 ةفرعملاو ةهابنلاب افوصوم ن 0 دادغب 5 نطوت وسأو قارع !او ماشنلاو رصمو سلدنالابو ةيقيرفابو كاعت

 نب ىكعرصن وبا ريمالا ةركذو 5 ةءارق ىف ةنسح يعن :هل' كفاكو عرولاو نيدلاو ناقشالأو

 ونهو ىدنيرحلا للا نبعوبا انقيدص انربخا لاقف ةركذ مدقلا لايكالا باتك بدا الوكام
 الا دبع ىببالو ماعلاب هلغاشنو ةعروو هتهازنو متفع ىف شرا 0 لقلاو. ليصفلاو ل | لهآ نم

 دقو هظ_ففح نم هتك هنأ هتيطخ قركذ دحاو 2 5 5 1 لاكي اناتيحن ما ماا ءاملع ران

 كتراتك ابن متل م ينحل ثيديحعلا مولع 0 انشأ ةثلت 0 5 دادغبب ها ئىعلل مذ تفلط

 قلها نا دقو تابنك هبق سيلو عوبشلا تايفو ا الو ا ند رص 0 ةكاتك هيف حو

 نينسلا ىلع هبترت نا دعب مجعملا ورح ىلع هبقر ريمالا ىل لاقف ابانك كلذ ىف عيج اا كدر
 اب قفل ريكدملا اهب لوا لاقو تاع الا الارامل دس فعن خرط نيزك عائلات
 اقتل روك ذاب يعد ولعلا الامل

 2 الاذن ادا 0 ةسكلداالا ازال تمن ىال نقافالب

 0 000 د 5 *عا ادا ءاثلثلا زن فققدو 00 ندرشع علا 9 خجلا 0

 اسما رفص 35 قوت هنأ ىقروبملا ةيجرت 2 تئاتشنالا قاننك 6 قاعيسلا لاقو دادغتت ةيايعبرأو

 ندا هدأ ةرصتخأ 'ى ءذلا رصتخلا 1 هذ دجو اذكه اع هللا مسيحر ةيابعرأو نيعسلو قدح

 تسمهدو: ىنال ةروصلا ةذه ىلع هتادجوف 2س ادع تفشكو ةركذ مدقلا ىرزجلا ريثالا نب ىلع
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 رسبلم عبرات 1 ميركل ناوقلاريسفت هلو ثيدحلا بكل ىورلاو رص»و ماشلاو ةكدو دادغبو ةفوكلاو

 قيفدب نيثالا مو قوثو نيتيا هو عع مسن هن هنادإلا ا ةنسلا حاحصلا ذحا كربدحعلا ىف هباتكو

 ةوخأ هياء ىلصو ىلاعت هللا هيحر نيتيامو نيعبسو ثلث ةنس ار نم نيقب نامثل ءانلثلا موب

 رخألا فر علا امحنيبو ميك ىلإو را هللا ديعو ركب وبا ةاوخا منفد ىلونورك 5

 مسأ ىشو ةعيمر ل ةيسنلا ةذه ةلمهم نيع اهدعبو ةددوملا ءانلاو ءارلا ع 2 ىعرلاو تدك 015

 نوكسو واولارسكو ءازلا نوكسو 000 ىنيوزقلاو روكذملا بسني اءبا ىلا ىردا ال لئابف ةدعل

 جرخ معلا قارع ندم ربشا نم رم ىو نبوزف 11 ةسسنلا هذه نون اهذعدو انت نم ةانثملا ءانلا

 ءايلعلا نم ةعايج اهنم

 نفورعلا ىنناهبطلا ىبضلا مكحلا نإ ميعت نب ميوديح نب ده نب هللا دبع نب دهن هللا دبعوبأ

 بنكلا ةيف ىلوملاو ةرصع لف ثيدنعلاا لها ماما عيبلا نياب فورعملا ظفانحلا ىروباسينلا مكامتلاب

 ىكولعصلا نايياس نب ده لبس ىبا ىلع هقفت ملعلا عساو افراع املاع ناكاساثم ىلا قيسب مل ىنلا

 ميقفلا ةريره ىبا نب ىلع ىبا ىلع ارفو قارعلا ىلا لقشنا مث ةركذ م دقن دقو ىعفاشلا هبقفلا

 ىناف ةرثك نوضح».ال ةعامج نم هعيسو هيربتشاف هيلع ب وري دحلان بنا ةتاس|و كل طل انفو

 لقلصو مخكويش ةرثكو مناور ةعس عسل ةدعب شاع نسيع كور ىتح لجر ع هلا نم برقي هخويش مدعم

 عويشلا دئاوفو ىلامالاو للغلاو ناخيعملا ابنم ءزج ةيايسيخو افلا غلبي ام هسصولع ىف
 روباسين ءاملع مرانثو ثيدحلا ةفرعمف هجارخاب درفش ام امأو ويشلا م يار ثايشعلا قاماو

 نيم اطمالا_يس فلات اعل هلا ١ لك كساد فكدتللاو 0 عشا ملع ىلا لخدملاو
 نيعس ةنس ةيناثلا ةهلخرلا ثناكو ناملحر قارعلا وزاجلا ىلارملو ىهفاشلا م امالا لئاضفو

 ءانضالقلا دلقبتو هيفرف :ينطقرادلا ثحابو اضيا مهنع بتكو خويشلا ركاذو طافسلا لانو ةامل
 ددبع نب دج ريضنلا يللا ةرازوو ةيناماثلا ةلودلا 7 ىاةباساثل سيظل عشا تنس مف روبا
 ىنب كلم ىف لئاسرلا ىف هنوذفنياوذاكو اعتتماف ناجرج ءاضق ثككلذ دعب دلفو ىبتعلا رابجلا

 ءافلثلا موي اهب ىوئوروباسينب ةيايئلثو ندرشعو ىدحا نس لوالا عيبرربهش ىف هالو تناكو هبوب
 عيجسو ةبابيعتراو ثلث تنس قوت داشرالا باتك ىف نليلخلا لاقو ةبايعبزاوبررسسخ هتنبمرفص كلا
 نيتسو عبس لانس قارعلابو نيسيخو سيخ ظنس ربذلا ءارو ءاسب ىلماو نيثلث ةنس ىف ثيدحلا

 نوكسو ةلمهملا ءامحلا ينفي هيوديحو امهراظناو ىشاشلا لافقلا ركبدبا هنم عيسو ىبطقرادلا همزال
 يننفب عيببلاو ةنكاس انا ين ع هلا مالا يتافو وأولا نوكسو ةامبملا لادلا ا



4 

 0 اها 000 ا 0 لكي ل 00 نأ ملغا هللاو ىنعيقلادالا ”ءانجرخا
 ةكدزد,ناكو انلسللا 0 دتذوكلا "لدا هئم عمسف ىزاغلا دل بتكف ةريحلاب وهو روصنملا رفعج ابا

 ةركناف اماشه ككلذ غلبف ف ريبزلا ند ةورع نذ ماشه ةارما ىهو رسزلا ندرذنلا تنب ةيطاف نع

 الميارانا 08 ثساث ند ىلع نب ديكر 35 ودأ بتيطعخلا  ىكدو ىتارما ىلع لخدي ناكوهالاقو

 مال تلا ةهفللخ نايبصلاو ءادوس ةمايع ةيلعو 2011 نب سنا قار ودعا ل 2 لحتا نأ دادغب

 قولو لاكدلا ىفلي ودح كتويجرال ملسو ةيلع هللا ىلص هللا 1 باهجصإأ نم لك 5 نولوقيو

 نيسيخو نيتنثا ةنس لبقو 0 2 ةيامو نيمو مدحا نس دادغسب 0 نب دج

 نورس رفا 0 و 0 كليه! يقرشت هكا ناريكلا نايات 0 ان
 بناجلاب ىتلا رباقملا م دقا ةريقملا ةذهو ابم ةنوفدم ابنال ب كرسن انيناو ىداهلا هيخاو ديشرلا

 دبع نب بسلطلا ىلا ةبسن ىبلطلاو ةدانسا هيلاو ةذاهتعا ةيلغف بابلا,اذه ىف ملكت نم لك ثكل ذك
 ةلطلاكمل يابا ةيهرت ف رذتلا قع نع مالكلا مدقش دقو الو روكذملا فانم

 ىذمرتلا ىفوبلا ريرضلا ىملسلا تكاعضلا نب ىسوم نب ةروس ند ىبسبع ند ده ىبسبع وبا

 للتفلاو عماجلا 1 تت فئكص ثيدحلا ملع 0 مه ف قىدتتقي نيذلا ةلماألا دخا روهشملا ظفاحللا

 هكراشو ةفراخملا ليعيسا نب : ذاع لادم اياه ردو الغلا توضأ ا نّقتم لجر فيدصت

 تشلخ ةليل ةرشع ثلثل ىوثو م راشب نباورجج نب ىلعو ديغس ند ةببتق لثم هخويش ضعب ىف

 ةنس ىف عب ةبرقب ىقوث ىناعيسلا لاقو ذمرتب نيتيامو نيعبسو عسسل ةئاس نينثالا ةليل بجر نم

 مدقت دقو د فارجو هن ىلع ذمرت ىرق نم ةيرق ىهؤ ةيجغم نيغ اهدعدو واولا نوكسو ةدحوملا

 ىعفاشلا ميقفلا

 52 ننسلا بانك قنصم روبشبملا ظفاححلا ىنيوزقلا ءالولاب ىعيرلا ةحام ندب ددزرب ند ده هللا ديعودأ

 ةرصضمبلاو قارعلا ملا لترا رخل قاعي ص عم ةمولعت افراد كثيدحا ف اماننأ ناك ثيردحعلا



 اا

 ناستسربشو دشرتسملا ند دشار هل مامالار رق امو ذوردن رز رم ىلع ىهو قو ا 52 0 وحل ميلا

 ككلذركذ ةيحانلا ةنيدم لاق رئاهف ةيحانلا ناتسالا ىلعسو هني دم ردهش ىنعي و ةيكرم ىهو ةييجع ةطفل

 مدخل تك اعقص نادخلاو اعضو ككرتشإ ا ةايق ىلا هداتك 52 ىومحلا توقاب هللا ديعوبأ هلك

 ىسخلبلا ماظنلا ىلا لصنملا دان-الاب ىوري زوكذملا ىناتسربشلا ناكو ثوقاب ةركذ ام ىلع ةدابز
 نيلي بولقلا اهل عاترال الروص قارفلل ناكول لوقي ناك هنا رايس نب ميهرب| هيسأو روبشملا ملاعلا

 الفان للا: اوحارتاتال-قارقلابرانلا له) هللا يس ذعاولو هليطن ىرمااجفإل لقا اضنلا كيس ناكل
 هلوق هيلا دانسإلا لاصتاب اضيأ ىديردلل ىورب ناكو باذعلا نم

 ةعم ريس اعدك محور هعدول ' ا ندبح يقعد

 ةعمس عومدلا تو ناكم لقيض ان بواقلا تو انقرتفا مث

 هيلا !آدننشم اضيا ىديردلا كورد ناكو

 ةيقشاةفلتم لطبتلا [ىبةةححمج ,نايلاخار ااكب

 هيلبلا قوف ىتيلبو ةيلي ميف ب_محعلا

 ىلا لصو ةيجرتلا خا ف لاق هث.ليذلا بانك ىف'ئناعشلا. لثادعس وبا ظفاجلاةاور فكل ذالك
 ىلاعت هللا ههحر ارامخبب اناو هيعن

 اولاب ىبلطملا ن رانوك ند رايس ليقو رابج ن: راسي ند حشا ن 3 37 هللا كيع رد ليقو ركدو هدأ

 0 دنع نب تلطإلا# ند ةمرخم ند 0س 3 ىلومر اسي ةدح ناكر يس د ىزاغملا بحاص ىنبدملا

 ءايلعلار : 0 5 ف انتبثروكذملا ده ناكوريتلا نيع نم م كيلو 1 نس كلا ةامس ىشرفلا

 ناني تيلفف ىراخلا دارا نم يرهزلا بنامش نبا لاق داما ليج الرسل ياا
 ا نأ دار ا نم لاق هنأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا نع كفرو هر ات 5 راحل ةركذو قحح|

 0ك قدا نك مهتب ادحا ثكر دام ةنيبع نب نيقس لاقو 0 نبا ىلع لايع ودق ىراخملا

 ىردزلا نع ىكحاو تملا دحلا ل ىاعلا ن نينموملار ريمأ ا 2 2 جا لاا ند دعس لاقو هثب دح

 كيفلخ نسف | لوحالا م الغلا نع متنا نيب م )لاقف ثيدحلا 0 دعبل :اف هل ةبرق ىلا جرخ هنأ

 الا يزعل اد 7 رم ير ساس شكك ل اهي لرحالا مكيف
 نيعم نب ىيك ٠ نع ا نوح ملم دقن ىرهنزلا ثيبدح ند ميق ع اميف قحسا ندا

 ) اهناو هثيدح ارمتحأو سا 2 دهّيغ 0 1 ناطقلا ديعس ند ىب علو ليثح ند ديحأو

 مجرلا فال ةخلو اشدح الأ جرخأ مل ج ا ماسم تكل نكاو:هقنو دقو هنع كراخلا جرد

 ثيدح اوناه لاق مذا هنع هغلب هنال هيف 0 : 1 ايناو هيف سا نس كلام نعط لجا نم
 اذ 1.0



 ا

 ىلع تلخذد لوقي قافدلا ىلع ابا ثءعمس ةلاسرلا ىف ىريشقلا مسقلاوبا لاقو ىلاعت هللا همحر

 ةككتيلفشسلاو تككفاعي دز[ حبس هللا لأ عل كتشف ةانيع كتيعمد قار املف ادئاع ككروف نيرك ل

 واولا نوكسو ءافلا مضي ككروذو ثولملا ءارو امم فاما اهذاو ثوملا نم فاخا ئنارث ىل لاقف

 ا.نحت نم ةانثلا ءابلا نوكسو ةلمهلا ءاحلار سكب ةريحلاو ملع مساوهو فاك اهدعبو ءارلا شافو
 ح
 ىبهو م اعلا لها نم ةعايج اهيلا بسي رواسب ةريبك ةلحم ىهو ةنكاس ءاه اهدعبو ءارلا 6

 ءاه اهدعبو نونلا حو ءازلا نوككسو ةمجعلا نيغلا يتقي ةنزغو ةفوكلا رهاظب ىب دا ةريحلات س ل

 ناسارخ ةببج نم دنهلا لئاوا ى ةييظع ةنيدم ئيهو ةنكانس

 بسهذم ىلع ملكتإلا ىناتسرهشلا ديحا ركب ىبا نب ميركلا دبع مساقلا ىبا نب دج يتفلاوبا
 رصن الكا ىلعو ةركذ م دقملا ىناوخلا ديحا ىلع هقفن ا ابيقف ارسم امام 1 هرغشالا

 باتك ىقلصو هيف درفشتو ىاصالا | ةيسسقلا ا اع مالكلا ارقو مقفلا ىف ى عربو اههريغو ىريشقلا

 6-2 ناكو مانالا بهاذ 001 ةرطقلاو ا تقايلكو مالكلا اعى مادقالا ةيابن

 طول نم كفلد ان ماقأو ةيامسمخو ةرشع ةنس دادغت لخدو سانلا 5 ةرواحملا نسح ظوفحلا

 هنع بتكو ةربغ نمو روراسبند ىنيدملا ديحا ن ىلع نم ثيدخلا عسهسو ماوعلا دنع ريثك لوبق هل

 نييسسو عبس ةنس هثاللو تناكو ليذلا باتك ىف ةركذو ىناعيسلا ميركلا ديع دعس وبا ظفاحلا

 ىناعرسلا ندا لاقو هتاقت نبا نم قرذا 0 ىنادوسم اف ةدطحب هن 2110 ناتسربهس ةيايعدرأو

 رخاوا ىناضيأ انم قوثو ةيايعبزاو نيعتتمو عسا ةدس ىف لاقف هدلوم" نع هنلاش ليبذلا تانك قى

 رك ىلاعت هللا يد ع لوالأو نيعبرأو عسل ةنبس لبقو ةيايسيخو نبعبرأو نايث ةلس نابعش

 0 ذا 0 ةياهت بتاتك لوا

 ملاعملا فل نك ًُط تريسو اهلك دهاعلا ككلث قى تفط ذدقل

 مدان جرس افراسقرو) نقد ل رب اش فكي 0 ملف

 غئاصلا نباب فورعملا هجاب نب دهت ركب ىبال امه ةريغ لاقو نيتيبلا نيذه نيلرحذي ملو

 م ءابلأ نوكسو ةيجعملا نيشلا يش ناتسربهشو ىلاعت هللا ءاش نأ ةركذ ى الا ىسلدنالا

 ندم ثلعتل مسا وهو نون ناالا دعدو اهقوف نم ةانقملا ءاعلا 5 ةليملا نيسلا نوكسوءارلا

 ةيحانب لصتملا لمرلا لواو ناسارتخ دودح رخآ إل اوخونروباسبن نيب ناسارخ نانسربش نحلل

 هللا دبع اهاننو ءاّيلعلا" ن م اريثك اقاح تجرخ او روكذملا دج ملال نمو 0 هو مزرأو اوخ

 ةركذ امك راف ضرأ 0 روداس ةمح ان: ةسدضق نانسو رق ةلداقلا قولاتلا ةفالع ىف ناسارخ ريما رهاط نبا

 ناصا ةنيدم ةيدوهبلا نواب ناتسربش اهل لاقي ناببصاب ىج ةنيدم ةثلاثلا ىراشبلا ءانبلا نبا
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 كاودمفلا لف مالسالا ةرد ىلارظناو ..ادمتغم مالالا مراسم ىلاربظناو

 تاب ةريقم ىف نفدف'ككلذ دعب لقن مل سوجملا بردب ةراد ىف هنفدو نسحلا هنأ هيلع ىلصو

 ةذه نوت اهدعنو فلا م ا مل ةروسكم فاق فلالا دعبو ةدحوملا ءابلا ع ىنالقابلاو برح

 لانقف اافلالا دم ا.هففخ ناو. لالا رصق ماللا ددش نم ناتغل ميفو هعيدو ىلقابلا ىلا ةبسنلا

 ىناعئص ءاعنص ىلا هبسنلا ىف مهلوف ريظن ىهو ايف نونلا ةدايز لجال ةذاش ةبسنلا ةذهو ءالقاب

 لاف قابلا رشق نم لاقو ةللبنلا عوهز ضارغلا ةرد ليايكر ىف ىريرحلا ركنا دقو ناش ١١ لو
 نال ءارهبو ءاعنص ىلع ساقياالو ئينالفابو ىوالقاي هيلا بسنلا ىف لاق دم نمو ىلقاب ةبسنلا ىف

 باوصلاب ملعا هللاو ىلوالا ةبسلا ركنا ام ىناعمسلاو هيلا جاعي ال اس ككشاد

 مالعالا مهتنمبا دحاووهو ةلزتعملا ببهذم ىلع ملكتملا ىرصبلا بيطلا ىلع نب دج نيسعلاوبا
 ةقئافلا ىيناصتلا هلو هتقو ماما ةداملا ربزغ ةرابعلا عبلم مالكلا ديج ناك نفلا اذه ىف هيلا راشملا

 مبلو لويصخملا,باتك ئزارلا نيدلا رف ذخا هنمونريبك باتك وهو ديتعملا ابنم هقفلا ل وصأ ف

 .ةماشمالا ىف بابكو ةسيخلا لوصالا حرشو ريبك دلجم ىف ةلدالا ررغو. نيدلجم يف ةلدالا

 رمش سماخ ءاثاثلا موي اهب قوتو دادغب نكسو هبتك سانلا عفتناو نيدلا 0 3
 مسينلع ىلصو ىزيذوشلا ةربقم ىف نفدو ىلاعت هللا هيحر ةيامعبراو نيثلثو ثس دنس رخالا عيبر

 ل فرعي نم ىلع قلط: ملكتملا ةظفلو ىريبصاا هللا دعوا سدا
 ريغ ماوه قولخ“ا لجو زع هللا مالك ىف ناك نيدلا ف الخبل وا نال م الكلا ملع مل لبق

 اهل عحعح يواعلا تناك ناو هب صتخا امالك ملعلا نم عون )| أده ىيسف هيف ( سانا كل وم

 تاعيشلا 1 دكه مالكلاب رث را

 ىناسبصالا ظعاولا ىوحتلا بتيدالا ىإوصالا ملكنملا ككوف نب نسحعلا نب ده ركب وبا ذاتسالا

 اوهفتلاو روباسين لدا هلسارف ةعدتنلا هذ .تتعسف ىرلا ىلا هجون مث 7 سردي هد قارعلاب ماقا

 مولعلا نم اعاونا هن ىلاعت هللا ىيحلاو ازاذو ةسردم اهب هل ىنبفروياسين ادروو لعفف ميبلا هجوتلا هنم
 ىاعمو نيدلاو هقفلا لوصا قىةهتافنلطم ثتكغلدو هبقفتملا ةعامج ع هئاكرب ثرنظو اننظوتسا امل

 لغش «همالك نمو ةريثك ثارطانم ابد هل .ثرجؤو ةنزغ ةئيدم ىلا ىعد فنيه ةيام نم اببرق نارقلا

 تاجحصا ىلع درلا ديدش. ناكو « مارحلا ةوبهش ةيضقن تكنظ امف لالحلاب ةوبشلا ةعباتم ةعبتت لابعلا

 نفدوروباسين ىلا لقنو ثكانه تامف قيرطلا ىف مسف روب. سيف ىلا داع مث مارك نسوللا دنع ىدا

 ةيامعبرأ و كثرس ةئس هثافو تكناكو ةدنع:ةوعدلا باجتو هد ىقستسيو رازي رهاظ اهب 5 د. شصو ةريحلاب
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 الز ةيم خب قلب اهي دكياننا نيام قابل ريضقملا ريغطلا قكلذيلاق ,ناف يرعشالا لاقفر تاعابطلا
 تياصعل تبقب ول ثكنا ملعا تنك العو لج ىرابلا لوقب ىئابجلا لاقف ةعاطلا .ىلع ئنتردقا
 عاملا ايرفاكلا جالا لاعق ولف «ورغشالا لاقق ككدتجلدفم تييعارف 1 لالا باذعلل | ةيتسم ترصو

 ةذهو 00 قىنود هتحاصم ثيعا ملف ىلاح تىلع دقف هلاح. تيملع امك نيبلاعلا

 ىشسب ةللعم ردغ ةلاعفأ نأف هب أذعي رخآ صخو هلمحرد ع ءاسن نم صخ ىف لاعت هللا نأ ىلع ةلاد ةرظانملا

 ماعنالا الروس ىف فىارلان ردد !ا رفا تشل ا تويدط ميظعل | نارقلا ريسفت ىف 3 0 ةالا نم

 5300 هلي واقا للع مضارتعار كلكوأ هيهذم ككر و قالا داحلا سلجم قراف الإ 0 نأ

 تمهذف 5 نم ملاع ةدنع رضحو ::.تتذبلا نيلجم ىدابجلا دنع امود 3 اًنعمن ةشحولا

 حم اب دلل 0 مث نبشلا اذبل 0 ا انإ.اشلا نط هرم
 اطل اننا: ةباشك حف كرار روجتلا ل السلا نأ ملعف ى هرعشالا كارو ريخالا ىف ىتابجلا

 لجنلاب رئايعلا ككيتشمم ضرع قائاسرو ةنيدم ىبج نا ناتسزوخ لصف 6 لقوح نبال ككلايلاو

 وتم كا نقيلكتلا نتفجرو ةلزيتلا ماما ليلجلا عملا ,لئاطجلا لقينا مو امهزبغر ركشلا كار
 همحر ةيايثلثتو ثلث ةنس نابعش ىف فوتو نيتبامو نيثلثو لسليخ انس اف ى داشلا ةدالو: لثنناكو

 فرح ىف مدايجرت : مف ادايخلا مس ىلع مالكلاو م الع 1 هللا

 نول

 ملكتملا ىرصبلا ىنالقابلاب ىورعملا مسقلا نب رفعج نب ده نب بيطلا نب دهت ركب وبا ىضاقلا
 دادغب نكسو هنقيرط ارصانو ةداقنعا اديومو ىرعشالا نسحلا ىببا ئيشلا بهذم ىلع ناكر وهشملا
 ميلا ثيتناو منامز دحوا ميلع ىف ناكو ةريغو مالكلا ملع ىف ةروهشملا ةريثكلا قيناصنتلا ىقنصو

 ليوطتلا ريش رثك ناكو ل عمسو باوجلا ةعرسو طابنتسالا ةدوجل افوصوم ناكو ةبهذم ىةسايرلا

 رثكاف ةرظانم ىنوراه لأ ديعس ىبب | نيدو هتيم اموب رجو ةعانيخجلا طبع ةعكل ذيرا أرو.شنم الر ظانملا ىف

 لاقو نيرضامحلا ىلا ثفنلا مث باهسالا ىفدازو ل عسوو مالكلا اهيف روكذلاركب وبا ىضاقلا

 نا منا ىلع اودهشا ىنوراهلا لاقف باوجلاب هبلاطا ملريغال تلق ام.دداغا نا هنا َىلع اودبشا
 دحالا موب نفدو تبسلا ىبرخا روكذملا ركب وبا ىضاقلا ىفوتو لاق ام هل ثتدانس هسقن مالك داعأ

 ءارعش صعب ةاثرو ىلاعت مللا مهحر دادغبب ةياهعيراو ثلث ةدس ةدعقلا ىذ نم نيقب عبسل

 ملوقب ةرضع

 كغلصلا نم.ىوعت ام قلا.ىلا رظناو هب لاجر ىشمن لادبج كلارظف)



 ا

 وناةل اقف 0 دق هذأ مهوتب ىنح نكي 0 0 اطكشسوو نكي م هنأ مهول ىلح ناكاييف ىكفلم

 قااضإ كسا اعتام دق ناك ناورشلب لنا ىلع ل يب تل طا سكيني لا دل
 الجر نمالسم ناكو 0 فرعي 1 ىب الو.ةأرقب مل ناك نآو تن يوكشلا باتك هثءارق

 ممطقف ةيونثلا نم ةعانيجو روكذملا ليذهلا ىندا نيب عمج ةنباددمالسا كيش ناكو ملساف ايسوجم

 نم :ةعامج ىكمربلا دلاخ نب 9-0 ددغ عينجا دق ناكو :تكلذا دنع ساليف ماساف ليذهلاوبا

 مما روكا ليذهلاونا ناك 62 دك لك ملكتف قشعلا .ةقيقح نع 0 الكلا بابرا
 ان هع يشم ماسجالا قى امعترم دل لع رولا ىلع منخل ما اهدا لاقف

 معلا عرست وعد. مل ماسي الو وحرم ملوفضي ال ماهوالا نذفتم نونظلا فرصتم هبحاصو دابكالا

 عستطلا ى.نوكت ةيطجرأ٠ نم هفاريغ لكلا ضايح .نم هعقنو توملا عيقت نم.هعرج ؤهو بئاونلا
 ناكو لذيعلا عزاتنل 0 عنملا ةيعاد ىلا ىب 7 داوح هبحاضو لا دجحوت ةوالطو

 مدلك تركذل ةلاطالا نوخ الولو ميهنم ملكت نم رم'كلاث ليذهلا وباو اصخش رشع ةئاث نويلكتملا

 نا نع ىنفج هفصو ىف تلاقف قشعلا تفصو ةيبارعا نا عيماجملا ضعب: ىف ثيارو علييبجلا
 اوت هتكرن ناو ىروا هتحدق نا رجلا ىفرانلا نويكك نئاكوبف ىفخ» نأ نع لجو ئرب

 عب أ كيفو' ئىدختا وس 00 ةدالو تناكور سلا ةراصع وهف نونجلا نم ةبعش نكي مل ناو

 امان بيطخلا لاقو ىار نم رس نيتيامو نيثلثو سيخ ةنس قوتو ةيامو نيثلثو سمخ لبقو

 نر حو عبس ةنط فود هنا ١ كهذلا جور“ ةفاشك 35 ةعدردسالا كاف ندرشعو ثس ظنس فون

 ىش هيلع بهذي ال ى قرنا ةراكرعلا ى نرخو ةرصب فك دق ناكو ىلاعت هللا هيحر نيتيامو

 ةرطاخ فعضو نيفلاخملا حاجو نيرظانملا ةضهانم نع فعض هنكل لوصالا نم

 نافع ند نابع كوم نانا ند نازح ند دلاخ نب مالس ن 1 !تاقولا دبع نس نبادح لعوب

 نيغ ملعلا اذه ذخاو مالكلا ملع ىف اماما ناك ةلزتعملا ثنا دحا ىئابجلاب :ىورعملا هنع هللا :ىضر

 كسه دق “هلو ةرضع ىف الرضبل اب ةلزتعلا نسيت ار ى هرصبلا ماهشل اهللا دبع ند بوقعي فسوي ابا

 معمم مسلو مالكلا ملع ةيسلا عيش ىزعشالا نسختلا وبا نيشلا.ذخا هنعو ةروهشم تالاقم لازتفالا
 ةوجا قفل نع ىئاجلا ئلعابا ةذاتسا لاس رزؤكذتملا ىسخلا اياأ نا لاقيفاءايلعلا انيتوز ةرطانم

 ملاح ىيكفاوثانف 2 رسال ا ناك ىناثلاو ايقن:ارب انموم ناك مهدحا

 ةمالسلا لها نمف ريغصلا اماو ىفف رفاكلا اماو تاجردلا ئفف دهازلا اما ىئابجلا لاقف
 مدلل ئنانجلا لاقف هل نذوب 7 ده الا تاجر 5 كا به٠هذي نأ ريغصلا دار ١ نا ىرعشالا لاقف

 كلذ .كىكلل-ةسيللو ةرسفكلا هتاعاط بشي تاهلزشلا ءنهانللا:لطر الينا فكماكا نادل لاقي
 لي 1.9



 ا

 ١ 1ك ناعم عش ةللا مركاف ئحئاطبلا نب نوماملا ةدعب ىلوو لتقف لضفالا بكر دغلا نم ناك
 ةريغو ككولملا جارس فيناصتلا ن لم هلو ميداب ف نسح وهو لا جارس باتح هل .لقاصو

 دلع عريدلا لكز طفاحلارااهزكذ دقو« ف علذ نارها هياتم اراها كيا" او الطعلا لف ةقيرط هلو
 ىشوطرطلل اهعمج ىنلا ةيجرتلا ىف ىرذنلا ميظعلا

 رش انسهزانجنت اس تتناو“ "السم ةجناح' قف تنكاذا
 مكب ايدعطسلا 0 ميسا ةيالخ همكان لكن رات

 ممر نامادشلل لاكن لوس 9 لوسر 0 ع عدو

 ةذه ظافلارثكا ىلع نالمتشب ناتي ىوغللا سراف نب ديحأ نيس ل ىبا ةيجرن ىف قبس دقو

 اللا ل نا ا بن رامات هليل نمر دارك تاينالا

 ا بيجعل اذ نام للفوححلا

 بيصن كك جا قاناكت 0 تنك ول هللا ندلحو اهفأ

 ةيايمبراو نيسيخو ىدحا ةنس روكذملا ىشوطرطلا ةدالو تناكو نويعلا ىكاو ماونلا طظقياف لاق

 نبرشع از كد 0 نم نيقب عا عدر 3 كثبسلا ةليل نمرب دخالا نيللا, ثم 270 فولو ابيرقت

 رغش ةروكذملا خنسلا نم نابعش ف قون ل نباركذو ةيايسيخو

 رخل بباملاا نيف دردحلا جربلا نم ابيرق ملعو ةريقم ىف 1 ده ةدلو هيلع ىلصو ةيردنكسالا

 نيد مل الكلس رار ايفدعي كاس ] اينيبإ نبدا يملا نتا للا مسي شرط طلاوب لمت هلا دحر
 5 دك 1 - سلدنالاب نيم نال دالي رخآ 000 م ءوطرط كا ةسنلا ةذه 0

 0 ناق اقلاو ةلمبجلا لادلا جنافو نونلا نوكسو * لاف ظقدن !دنالا
 درو نسلد قرش ف 2

 ظفاحلا ةيجرت ىف ةلعو ىلع ء مالكلا مدنا دقو ل ااعن در اهانعم لاقف اهنع جينرفلا صعب تلاس ةيجنرف

 ىلا ده ند ديحا رهاط ىسأ

 ٍسجش ناك ملكتلا نالعلاب نورعملا ىدبعلا لوجكم نب هللا دبع نب ليذهلا نب ده ليذهلاوبا
 تارظانمو سلاجمو مهبهذم ىف تالاقملا بحاص وهو مهتاملعربكا نمو لازتعالا ف نيبرصبلا
 منا ىكحد تامازلالاو ةلدالل لايعتسالا ريثك ةجحلا ىوق لادجلا نسح ناكو سبقلا دبع ىلوم وهو

 :رعا ال ليذ-هلاوبا هل لاقف هيلع عرجلا ديدشوهو دلو هل ثام دقو سودقلا دبع ند يع

 7 را هيلع عزجا اهنا ليذهلا ابا اي ايو عرزلاك ثكدنع ناسنالا ناك اذا اطر ةملع فكععزججل

 ةاريقأ(إ 0 هتعضو دق باتك وه لاق 20 انوق اق فكوكشلا كانك هل لافت كككوكشلا تانك أرقي
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 قابتشالاو قارفلا ماسهسب عيرص ليتف مكينفي نبك
 قارفلا ليتقا نب دو اد نبا دننعي الاه نسحأ لقدطلا لكشمو

 تانك را ذنالا ىاتكو لوبمالا ةفرعب ىلا لوبصولا يناتتك انت ة دي ةم عقود الط هلوكتللا لاشلاج ناك
 0 رجغو ربرضلا ميهرب| نب  ىسيعو ريشر ند هللا دبعور برج ند كك ىلع راصتتالا باتكوراذعالا

 لكفو ظدس نوعدر اون انس ارمعو نيتيامو نيعستو عبس 0 ناسضمر رمش عيسان نينثالا مو قولو

 امهمحر ىضضاقلا بوقعب ند فسوب قوت هنافو 35 قو رسما لوالاو نيعسو تس ظنس هثافو ثناك

 لاك هدب دكا لاف ايش بستكك ناك يمرس نيا هتافو تغلب امل منا ىكحدو ىلاعث هللا

 اقمو هترظانمل لاغتشالا نإ ءاهدبجاو ىسفن ثحاأ ثنك نم ثام

 ىشوطرطلا ىسلدنالا ىربفلا ىشرقلا بوبا ند ناييلس نب فلخ نب دج نب ديلولا نب دهر كوبا

 ةنيدمب ةركذ مدقملا ىجابلا ديلولا ابا بحص ةقدنر ىبا نباب ىيرعملا دهازلا ىكلاجلا هيففلا

 تدالإ ارقو هئطوب تن اسحلاو ضئارفلا ارقو هلز اجأو هنم عمسو يا نا

 ةئيامقرر وأ ليبدو كيسا ةكسشن قرشتلا "ىلا لحارو ةيليسلا ليد هزكذ مدقلا رح نب دف نأ قع
 ئبيعهطتسلاط فورعملا ىشاشلا ديحا نب ده رك ىبا ىلع قش سلا دادغب لخدو خف

 ناكو انهي. سردو ةدم مشتل نكسو داك ىلا ديحأ ىبا ىلع ءو ةركذ مدقن دقو ىعناشلا يقفل

 ١ هقب ناكورب دسيلاب اسلم ايضار اياد م اللقتم افشقتم اعضاؤوتم انيد اعر و ادهاز الماع ايلاع امامأ

 ىرخالاو ايندلار مآ كى م نيل ملا رماب ردابف ى هرخا رمأو اند 7 5 تك ضرع اذا

 شيلا زفاف اقتدبأ "لدن دلو د ااخاو يمل لأ
 ان عل فشل ضيتلنان "زيلع يلد نلت زن رتكنت
 نشا تلايسعأالا لايم رحال

1 0 
 ناكا أرزمم طسب نيشلا فرح ىف ةركذ مدقملا شويجلا ريما نب ةاشنهاش لضفالا ىلع لخد ايلو

 دشأو 5 كح لضفالا طظعوف ىنارصت لجر لضفالا باج كل ناكو هيلع سلجو 2

 بجاو ضرتفم مقحو ةيرق ىدعاتط ىذا, اذان

 يذاكر نا اذهب ميزي, .هلجإا نب عرش ىلا نإ

 عميج أ ربصن ىنم كا ةمداخل لاقو رجض ميد هماقم لاط املذ ههركل ناكو دصرلا نم برقي ككلملا

 املف ةعاسلا متيمر ممداعخل لاق برغملا ةولص دنع ناك املق مايا ةئلث هلكاف مل عمجف حابملا ىل
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 هيلا اوسدف ةورغصتساف ,ةدلاو بهذم, ىلع ناكو هتقاجح قروكذملاركب وبا ةدلو. سلج هناهجرن ىفروكذملا

 01 نامل نكي د اميكسلاب راب لاجراء نر كمل دب نمردلس هل اوان الجر
 بغتضو ملعلا نم هعضوم ملعو هبم ككلد نسسحتساف مىتكللا ةردسسل جابو مويهلا هنع ثيزع اذا لاقف

 قئار رعشو ةردانو ةيبرغ لكب هيف لك بدا عومج* وهو ةرهزلا ةايسب دل ند اسكا هنانُس ناوفنع َك

 نيالاقف ءاليالا 1 ارظانتف جارجلا نباربزولا سلجم ف جرجس نب سابعلا و باو وه امود عينجأو

 د لاقف ءالنالا ىف مالكلاب كيمرصا « هذ أرسح تمد اطل ترثك "نم 4 تككلوقب قبلا بزعم

 لوقل قناه عتاد: تالق ارقلأ ياا

 ايدين: مطنالا"رعبطلا]ناع جوعصتب'“.هنااولا ام للؤؤلا:لقلف ندل "لدا
 اياكعل ةدر ئسالمخاءالولف ىرطظاخ مجرتم نع فقرظ قلطتنسو و

 كثتلقل اضرا عل ىلع رختفن امدو سل رمش ندا لاقف

 ع هر ةعتمأ كس 3ك ناطعل 3 غلاب رهاسمو

 هنانجو ُّ تاظحللا رركاو هداتعو هلندح نيس امطسل

 ةهتارنو مار مئاخب لو ةدومع 0 و

 سايعلاويا لاقف ةقر ماحب ا هذآ لدع ىدهاش مق يح 823 ا5 هيلع ريزولا طظفعت رك وبا لاقف

 نأ ىبسفن عنمأو « ىتلقم نساحملا ضور ىف ةزنا « ككلوق ىف ثمزلب ام تكلذ ىف ىنمزلب م ا

 عيماجملا ضعب ىف تيارو ايلعو امبفو افطلو افرظ امتعيج دقل لاقوريزولا ككحضف ءامرحم لانث

 هيلا ةدوسنم تايدال ةذه

 فيض نم مهلاو نازحالا ىوس ىل امو هيرقب رسب فيض ءرسمأ لكل

 كلوب علا فكر دك برصلا ندم 3 مهساب بولقلا ىسمرت كل نقم قكتكلا

 فرك نع لاسافربص لهو تلقف اندعب كربص قيك ىليلخ لوقب

 ملك فقد لجر ةءاجعف لاق روكذملا دج سلجم رضح هنا ايندلا ىبا ند هللا دبع ركب وبأ ىكحو

 كل اهدرو اهريبظ ىلع بتكو اهبلق مل لكم امهنأ هنذمالت ىنطظو ًالنوط ابلماتو اهذخاف ةعقر هل عشرو

 ةعقرلا 2 اذاو روهشملا رعاشلا ىسمورلا ناب فورعم ا سابعلا ند ىلع لجرلا اذاف انرظنف اننحاص

 قادحالا لئاوق ىفانتفا قارعلا ميقف اي دواد نباب

 قاشعلا مداهل حابم مأ صاصق حورججلا ف سميلع له ١

 باوحلا اداو
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 لاقت قمر" قيتعلاب ءدزلا خان را الو" ثريفستلا ضواحي ةاوالعللا يد :لفااقاللا فاك عئيقلا »كر
 دكا زكو ىروباسيلا 0 0 00 هبق ةهلاغتشا ناد نيم ماقتل نالخب 00 1

 لا 01 قس دقو م ا نك 9 ةرارصللاب هك 1 0 1 نقلا 5 ١

 0 00 اذه 0 0 هحرشل ى 0 داشر الأ .لقلصو 0 0 ةرو.شم ىهو

 ل بفعل نى نيرفعج نب ةداعس نب ليلخلا نب ديحا سابعلا وبا نيدلا أ سيش ىصاقلا

 م يسلم ىضاق ىنودلا ن نيدلا دحوأ ىضاقلاو ىلاعت هللا هيحر قاك ةفعد ىضاق را

 يذلا سجيش 0 اضأ سنافنلا كابنكا فلصو مهربغو ىغارم ا نيدلار رددو ىدنرملا نيدلا

 هيلع لفتشتاب سال ادع م لا فنيقو ىبيلنتلا سارع ةايشوروك لا
 دوهع كه اعمل ا نيدلا لامج 2 || ن د ديحأ ىيبدلا ماظن مهتامج حرم فل او | وعفتناو ريثك قلخ

 نورعملا ىفنحلا ىرجانلا كاي 0 ند رصن ند نامثع ند

 ةرش اعل فقط عضاوتلا ريش ١ قالخالا ممر 5 ناكو او ةربغو الروههشملا دق رطلا بحاص ىريصعلاب

 ,سيش فوتو ىل لاعت هللا ه ةهيحر 0 ةردشمع سيخ نصمم خالا ى د عت ءاعدر الا دال قو هك

 كيسلا] دنع ند كي نسا

 نفدو قشمد دب دمد ةنايتسو نيثلثو لمست م نابعش عداس 0 تدر رو 5 ديا 0 رولا نيدلا

 دحوأ تركو ىلاخت هللا هيحر ةنامسيخو نينايثو ثلث تسل 3 لاو ف 1 دلومو 0 ليج 2

 امود ندرشعو ةعسنا» دليلا ها دعب ةعاقلا ذخأ ناكو ب تال ةعلقلا رثدلا د بيقع بلح 0

 نينامثو تس دنس نيدلا دحوأ دلومو ةيامتسو نيسمخو نامث نس رفصرشاع ىف دلبلا ذخأو

 ابنت نم اثائثملا ء ايل | ند كك ميار كك ةامهملا نيعلا الل قدييعل او, !١اعت هللا منيح ر ةيامسمخو

 د نع ١ ددلا ماظنو ى ذاعيسلا| اهر كل اذام كل ةيسنلا ةذه 0 مل جلمبم لاد اهدعبو

 ةسر 0 سر دسبإ ناكو قشمدب عوفد الدع هد 0 0 - نم ةذلاأ و للا هللا

 ةدس رفص نم ن ماثلا دحالا ةليل فولو بجر ىف ةبامسمخو ا ا لومو ةيرونلا

 ىب ١ ناك لوقب ناكو رصنلا باب جر اخ ةيفوصلا ا ةربقيب ذغلا نم نذدو 00 ا

 نيعمجأ ىل لاعت هللا مهيحر 0 نحت انك ورصحلا اهبف لمعي ناعم آل جسد اضو ىرجانلاب فرعي

 !ارعاش ابيدا ا ف ناك ىرهاظلاب ف ةورعم ا ىنابهبصالا نولخ ند ىلع ند كواذ نب دهر كب و ودأ

 ا ١ 0 ةودأ قوت املو منمدرت ىقامعم ةرمخ قبس دقو جرس ند سابعل ا ابا رظانب ن 8-0 افيرظ

1-38 
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 ردق ىلع ثسيل ابناف هفيناصت ىف ةداعس قزرب مل هنا ريغ ثاودالا لمكم ناكو ميبأ دنع ثناك ايم

 ىلا لصو املو ابنم ريغص تيب ىف ةيامسمخو نيئلثو سمخ ةنس لبرا ةعلقب هنالالو تناكو هلئاضف
 وهو روهشملا ثيبلاب لثمتو ثيبلا ككل لك د هلئاسر صعب ىف ليرا

 اهبارث ىدلج سم ضرا لواو ىيتايث ىلع ثطبن اهب دالب
 ناكو ىلاعت هللا هيحر لصوملاب ةباهتسو نايث ةنس ةرخالا ىدايجرشع عسانت سييخلا موب, فوتو

 مانملا فى ىنيدلا دامع سيشلا ثبار لوقي ىلاعت هللا هيحر ليرأ بحاص ىنيدلا رفظم مظعملا ةكللا

 ليذلا بانك ىف ىثيبدلا نبا ةركذ دقو منعم ىلكلو ىلب لاقف ثم ام هل ثلقف هتوم دعب

 هللا ءاش نا ىسوم نيدلا لايك ةيخاركذ ىتايسو 0 قى قوتسملا ند تاكربلاوبأ ةركذو
 ميحرلا دبع مساقلاوبا نيدلا جان ةديفحو لضافالا نم ةعامج مينم 0 ع لها مو قاعت

 زيجولا باتك رصتخاروكذملا دماح ىبأ ىنيدلا دامع لا نب دج واحلا دب رو امرشا قربا

 مقفلا لوصا ىف لوصعلا باتكر صتخاوزبجولا راصتخا ىفزيجعتلا امس انسح اراصتخا قازغلل

 ةيامسيخو نيعسنتو نايث ةنس ىف لصوللاب ةدلومو ىقالخلا ىف ىسوواطلا نيدلا ىكر ةقبرط رصتخاو

 نيعبس ةدس ناضمر رهش ف ابلخدف دادغب كا لقتتا مث اهب ناك لصوملا ككيرتشلا ىكوتسا املو

 مسير اريدقن للا ع داسح 3 هتافو 5 ةيايتسو نيعبسو 6 ها اب فقوثو ةداهتسو

 ىاعن هللا

 نيدلا نيعم بقلملا ىعفاشلا هبقفلا ىمرجاجحلا ىلهسلا لضفلا ىبا ند ميهربا نب دهم دماح وبا

 ةكاسف ى رهو ةيانكلاب فانك ةقفلا ىف لوس وابي در دو روياسم نكس ار ردم اننفنم الضام امامأ ناك

 حاضيأ باتك هلو دحاو دلجم قوهو ىواتفلا ىف عقن ىنلا لئاسملا رثكا ىِلَع هلامتشا عم زاجبالا

 ميلا ةبوسنم ةروهشملا دعاوقلاو ىالخلا ىف ةروهشم ةقيرط هلو نيدلجم ىنوهو هيف نسحا زيجولا
 اني لافتشالا قلع اويكا:سانلا ناف دعاوقلا اضوبصخ ةدعب نم ةيتكيو هب اودقتتاو سانلا هيلع .لغشأو

 ىلاعت هللا هيحر روياسينب ةياهتسو ةرشع ثلث ةنس بجر نيرشع ىداح ةعمجلا رابن ةركب فوتو

 ةدلب ىهو مرجاج ىلا ةبسنلا ةذه ميم اهدعبو ءارلا نوكسو فلا امهنيب نيميجلا حنفي ىمرجاجلاو
 ثيداحالا هيف حرش بانك ىلع هطخ تيارو ءاملعلا نم ةعايج ابنم جرخ ناجرجو روباسين نيب
 نيرشعلاو عبارلا ىف روباسينب ءابقفلا نم ةعامج هيلع هعمس دقو ةلكشملا ظافلالاو بذا ىف ةروطسملا

 ىتنتا ةنس ةجلا ىذ نم ةيامتسو ةرشع

 بسقلالا ىدنقريسلا بهذملا ىفنعلا هبقفلا ىديمعلا ديحا ليقو.دجت ني دجت ني دج دماج ويا
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 قى اهالما دكيطو هل ثيارو ىلاعت هللا همحر ناخادزم ةيرقل بفاضملا لبجلا ىف رابنلا رخا نفدو

 لادلا قو ءازلا نوكسو ميملا 5 ناخ ادزمو ةديقعلا نسح ع كاك هنثذمالت دحا ىلع هوم شضرم

 ةاره ىلع مالكلا مدقن

 ىعفاشلا هيقفل أ نيدلا 6-5 بقلما نه ند فىكلام ند لعلم ند ده ند دود ند د2 دماح ودأ

 نم ءابقفلا هدصقو هنامز ىف ميظع ثيص هل ناكو ىالخلاو لوصالاو بسهذتلا ىف هتبقو ماما ناك

 ادبم ناكو ميلا راشي نيسردم ةمثا ميلك اوراص ريثك قلخ هيلع جرختو لاغتشالل ةعساشلا دالبلا
 مقفشو دادغب ىلا هجوت مث لعوملاب ككلذو ىلاعت هللا ءاش نا ةركذ ىتايسو هيدا ىلع هلاغتشا

 ذنمود سردملاو اهب اديعم ناكو ؟ 0-1 مدقن دقو ىساملسل ١ دهم ديدسلا ىلع ةيماظنلا ةسردملاب

 دن ني دج نيجرلا دبع نا نم ثيدحلا ابد عمسو ىقفشمدلار اذن د فقرشلا

 سردلو لصوبملا ىلا داعو ىطانرغلا عيبرلا ىبا نب 00 ٍدماح ىبا نمو ايمدق ايل ىنبيشكلا

 نوككلا 0 عيسجلا ف ط خملا تانك ام هذا ف 2 لقنصو سرادم ةدع ىف انهن

 هيلا تناكو اهمدبب مل 2ك العلا ىف ةقيلعتو ةديقعو الدخ فنضو لارغلل رخفلا حرشو طبسولاو

 ةيالعلاو ةيسيفنلاو ةيديزلاو ةبزعلاو ةيرونلا ةسردملا ىف سيردتلا ع عم ىدهاجلا عماجلا ىنةب الا

 دادغب ىلا الوسر منع هجوتو أر أريثك امدقت لصوملا بحاص ةاش نالسر | نيدلارو 5 ةلود ف 9

 ملسلا دبعلا رفاكلا ىرش 0 ١ لدنسأ ةنالدلا ناوبد ل ا فككلملا ىو ةرم

 0 ريش عمار أر سييخل أ 0 لدعوللاب ءاضقلا ىلوثو ةيامسيخو نيعسلو ثس نس ىف 92

 نب هللا دبع نب ىبح# نب مساقلا لئاضفلا ىناب هنع لصفنا مث ةيامسمخو نيعسنو نيثتثا نس
 م ةتسرتم ف سدلا ]اك 02 رت 0 ءايض بقاملا ىروزرهشلا مساقلا

 ةسابر هيلا --- ما ص رع عباس ء ءاعبرال أ موب روكذلا نيدلا ءايض ىلوو نيعستو

 الو هلسفي ىتح ديدجلا بوثلا سبلب ال فشقنلاو عرولا ديذش ناكو لصوملاب ىعفاشلا باتعتصا
 راعشاو تاباكحب افطالم ةرلخلا ىيطل قالخالا ثمد ناكو ةدي لسفيو الا ةياتكلل ملقلا سمي

 نص هلورومالا ىف ةرواشسو ىوانفلا ف هيلا عجري لصوملا بحاص نيدلارونل 0 ناكو

 دجوي ماو يعفاشلا بهذم ىلا ةفينح ىبا بهذم نع لقشنا ىتح هعم لزب ملو ةروكذملا "0

 مدقن امك ةيايتسو عبس ةنس ىف نيدلا رون ىوث املو ةاوس ىعفاش مبهنراك عم كانا تيب ىف
 ةدج ةيجرتث ىف ةركذ ىتايسو دوعسم رهاقلا ككلملا هدلو ربرقت ببس ةلاسرلا ىف دادغب ىلا هجوت

 رثكا رهاقلا دنع هتمرح ثرفوثو ديلقنلاو ةعاخلا هعمو لغشلا ىضق دقو داعف ىلاعن هللا ءاش نأ دوعسم
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 اولازو نيعرسم اعئيمج اودابف ةلودو لاجر نم انيار دق اة

 لابج:لابهجبلاو اولازف لابجر (.انهتافزش تلع دق,لابج نم مكو
 نينع نب نيدلا نرد ىكح و راطقالا نم لاحرلا هيلا دشلو دالبلا نم هدودصقب ءايلعلا ن

 مسسر 3و مزر أو تمرد 52 0 ىقلب وهو امود هسر 3 رضح هنأ 0. 7 ا نا ةركد 9

 ثطقسف نوكي ام ةياغ ىلا ديدش اهدرب مزراوخو ربثك ين طقس دقو تاش مويلاو لضافالاب لذاح

 قمت نشر اكل حراجلا اهنع عجر ثعقو ايلف جراوجلا ض هعب اهدرط 0 ظمامح هنم برقلاب

 سردلا نم نيدلارتخف ماق املف دربلا ةدشو اهفوخ نم ناربطلا ىلع ةمايحلا ردقي ملف نيرضابحلا
 لاجحلا 2ك نينع ندا ةشاق ةديد اهذخاو ابل قرو اهيلع فقو

 كاك جلشو مفاعل لك اف. اوتش اذا [لييعطلا 0 اركان تانج

 نونارلا ميشولاو مراوسحلا نيب : ترباطت سوفنلا اذا: نيهصاعلا
 570 ءاجلم ككناو مح مكام نا ءاقرولا ءابن نم

 تكد انسعلا] اهتاقسد اهتوبجحف ابهفنح ىنادت دقو ىئيلع فاد

 قءاضتم لاس ككيتحار نم كتنننال لامب ى بتاج ابنا

 نط اخ ىحانج نم عملب توااو اهوكش» ن ام 10 ايلات نك اج

 فجار هشقم رمت هتازاب ا يبست ثروقللا ةاودل مرق

 كلا مالك بيقع رشملا ىلع دشن ارا نددلا"رهت تلال ل أول ١ نيسحلا هللا دلعَويأ لاقو

 دلبلا لها هيف

 دقتفي نيح هيف ءزرلا مظعيو هد ناستسي ابح مأد الد ءرملا

 ءاككض ةدلاو ىلع لوطا ملع 36 لدا دنأ قحلا ليصعت اةايس 0 هداتك 3 نيدلارخر 5

 ا نك ا ما أ ىلع وهو ىر :راصتالا رصان ند ناميلس مسقلا دك ىلع د لاوو ريع ندب دل

 ع وهو ىهابلا نبا ىبا ع كل ىلع ودو ىنيارفسالا كسا زا دانسإلا ىلع وهو ىقاعملا

 عجر مث و | 0 306 2 ىلع وهو ىرعشالا هلع حا ند ىلع نصح" ١ ها نمتلا حبش

 ا أوو ل اع ا منافق بهذملا ىف هلاغتشا اماو ظعايجلاو هنسلا لها بمهذموصنو هبهذم

 لافقلا ىلعوهو ىزورألا نيسسح ىضاقلا ىع وهو ىوغبلا ءارفلا دلوع ند نيسحلا دج ىئحاأ ىلع

 0 ند سابعلا ىنا ىلع وهو قزوركلا عشا كا ىعودو ىزورم لا دبز مخ ىلع وهو ىزورم ا

 منع هللا قدك ىعفاشلا ارك ىلع وهو ةفركلا 0 | ىبا ىلع وهو ىطاتينالا رساقلابى بأ ىلع وهو

 فيلات لحتقُو قاقتزاو 2 | يسم ناضمر ريش نم ندرع سماخ 6 نب دلا رخف اةدالو كنك

 ةاره ةنيدمب ةيايتسو تس ةنسرطفلا ديع ناكو نيذثالا موب قوثو ىرلاب ةيامسمخو نيعبرأو

| 



106 

 باتكو ةيداعلا بلاطلا قةيدايعلا ثحابملا باتكو نايغطلاو غبزلا لها ىلع درلا ىف ناهربلاو

 لئاسملا ةبوجا باتكو رارسالا ىئاطل ىلاراظنلا داشرا باتكو لئاسإلا نويعو لثالدلا بد ذب

 0 هقفلا 0 فو 0 000 الددز أ كتاككو 0 ليش بابو 0

 ىرفضملا وحلا ل ا وسلا هللا ءاهسأ جرشو يكل ربلا تا

 ةديح تاذخاومو زاجعالا ق رصتخم هلو ىرعيلل دنزلا طقس جرس ىارغلل هقفلا قرزيجولا ع

 ةسارفلا ملع فق فئنصو ىنوناقلل ثايلكلا جرش بطلا قف ملو فالخلا ىف ةقيرط هلو الاحنلا ىلع

 ةداعس ايف قزرو دالبلا ىف هفيناصت ثرشتناو ةعتمم هبتك لكو ىعفاشلا بقانم ىف قنصم هلو

 ميتك ىف بيثرتلا اذه عرتخا نم لوا رهو نيمدقتإلا بتك اوضفرو اهب اولغتشا سانلا ناف ةميظع

 ناكو ىمجعلاو ىبرعلا نيئاسللاب ظعبو ءاضيبلا ديلا ظعولا ىف هل ناكو هيلا قيسي مل امب اهيف ىناو
 تالاقلاو بهادملا بابرا ةاره ةنيديب هساجم رضع) ناكو ءاكيلا رثكيو ظعولا لاح ىف دجولا هقحلي

 ممرض ةيماركلا ةفتاطلا نمورفك قلخ هبيص عجرو ةباجا نسحاب لئاس لك بيج وهو هنولّمسيو

 ثام نا ىلا ةدلاو ىلع هلاغتشا ادبم ناكو م نش اةارهب بقلبي ناكو ةنسلا لهأ بهذم لا

 دا وهو كيلا دجلا لع لدشاو راو ىلا ةاعإ مث ادم هيلع لفتشاو ىنانسلا لاكل دصق مث

 نبدلارخف هبحص ابب سرديل ةغارم ىلا نحل دجملا بلط ايلو ىبع» نب ده باكا

 نيسرسحلا مامال لماشلا ظفح# ناكهنا لاقبو ةمكتحلاو مالك | ملع ةليوط ةدم هيلع ارقو اههبلا روكذملا

 ىلا عجري اييف مالك اهلها نيبو هئيسبا ءرجف مولعلا ىف رهمت دقو مزراوخ دصق مث مالكلا ملع ىف

 نفاعتل 0 انهم 1 اضرا مل ب را وام دصقف دليلا نم 0 0 بهذملا

 نام 8 2 نبدلار | هيبتا قىدلو س هنأ جوزف 50 : 0 ا ضريف 7

 ىروغلا نيدلا تابش لماعو رافسالا الو ةيحبلا] هل ثناك مث ندف هلاومأ عيمج 0 نيدلاردف

 هل لصحو ماعتالاو ةماركأ ىف غلابف هنم هقح ءافيتسال هيلا ىضم مث لاملا نم ةليج ىف ةنزغف بحاص

 ا مزراوصخ) نورعملا شكت نب دهم ناطاسلاب. لصتاو ناسارخ ىلا داعو لئاط لام هتبج نم

 ملكا ضفو دعت نأ نم رثكا هيقانمو ةدنع هتلزنم دحا غابب ملو بنارملا ىنسا لانو ةدنع ىظحو

 هلوق كك نيف مظنلا نم ءىش مولعلا ةذه سس دل ناكو دحت الو ىصخت ال

 لالض نالاسللا برشا لاقع لوقعلا مادقا ةياحبن

 لاَموَو كد انناكتند لصاحو انموسج نم ةشحو 52 انحاوراو

 لاقو لبق هيف انعي-ج نأ ىوسس انرمع لوط انثحب نم دفتسن محو

7 .1 1 
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 لجرلا اذه لدم هتمدخ ىف نوكي ىنمب ككيهانو لئاسرلا"ىدخا ىفدادغب ىلا هبيجوث دلع نيدلا

 هلئاسر ضعب ىف معنا هنا لبق ايرس اداوج روكذملا نيددلا ىبيحم ناكو ىلاهث هللا ءاش ناقكنا
 هدم 0 هنأ لاقبو خم دواحملاو ء ارعشلاو ءانذالاو ءامقفلا ىلع ةيريمأ ر انيد كفالا رعب دا دل 0

 ةربثك مراكم ةهنع 5- او هلع اهيفود ناك لد مثو دامق نيرانبد لع ا رغ لقتعي م ١ لصوملاب كح

 هل ةيشامحلا قيقر , ىالعالا 0 ةسابر هل مان ةداجحلا قى اقيرع ء ءابجنلا نم ن 3 3 رم ويجض هثسابرو

 لقسدو 3 ف بناحصالا ضعد هل ىندشنا ام ىكذلاد ندف ةديج راعشا هلو ةلسح ةكراشسم بدالا ف

 ببرغ ةيسشل وهو ةدارج

 مخيضأو ةدحودكو رست كت ذاققو هماعت افاسو ركب اذا ىلا كك

 مفلاو سارلاب 0 دايخأ 00 تتمعدأو انطب لمرلا ى عافأ اههتينح

 ماركلا دقف نم هاساف 3 اظعردنلا ليا كناخاايعلو

 ةرشع عسل .ظذس ةدلوم ةديرخلا ىف بئاكلا ,دامعلا لافو ايبرقت ا رع كابس 0 تناكو

 ل هللا 0 وسر 0 1 1 س ةعلقلا ل ادخن 5 ادب نذدو 00 ءلاب 5 يعبد

 ةدر ُُ ىلإ لقن دنا هخلر ان فى ىئيبد دلا نب اركذو خنراوتلا أ ضعب ىف هسا اذك» كاع هللا 3 ملسو

 جراخ هتسرتو [ تن لان ن دأ لاق امك هتدجوف ىكلذ ثققحل مث م ملعا هللأو دليلا رداظ م لا كللمع

 ىنردلا لامكل ن 4 راكو ىقاعت هللا همحر تامار 41 بحاص نابلا بيشق ةبرث نم برقلاب ناديملا باب

 نيتثسو عمم م نيدلا رون نع دادغب ىلا الوسر هجوت ديحأ يدل دايع هل لاقي ر خا نا

 انف لوقي ةديصقب د واعتلا نبا دح دمو ةبامسمخ 2

 لتترلا ةفص هذه تقدص كثلقف هتاف انترجعأ لوسر اولانقو

 ىزارتا ى 5 :بريطلا نشكل | ىلع 0 نسحلا نب نييسصح ا رييع ند ده دللا دع مدأ

 قاف ةدحو جيبستو ةرصع دبرف ىرعفاشل | هيقفل ١ بيطخلا ناب 3 نيدلا رهف بقلإلا دلوملا

 0 نونف ىف ةديفملا فيناصتلا هل لئاوالا ملعو ثالرقعملاو مالكلا ملع ىف هناسز لها

 ىنةتحافلا رد هامكب مل هنكل ادج ربك ا رس

 نايبلا بانكو لصحملاو نيعبرالا باتكو لوقعلا ةيابنو ةيلاعلا بلاطملا مالكلا م ملع ىف اهندو دلجم



 اناس

 بذك ابئاالا كئتركحذ اذا اهبرسا ىسفن نم ثيداحا ىلو

 ىدشنا روكذملا نيدلا لامك ىضاقلا:ةيجرن ىف ةديرخلا ف ىناهبصالا بئثاكلا نيدلا دامع لاقو

 نب ىلعي ىتا لوق تركذتو نيعبسو دخلا ضان للوالا عيب ار ربش كلاث ىف نيتينلا نيذه هس

 لل 0 قى فيرشلا ةبرابهلا

 ىقىنوكشي داك ىتح مجذلا ىلا وكشنا : قرح ىلع ايوطم تن ةلثل مح

 نيكسم نك قى ةجاح هناك هم نويعلا قرشلا لطم تدي

 ناك ةتكرح تاقوربكو فعص امل هنا ليقو داجاو نسحا ناكل نيكس ىصقنت لاقول لاق مث

 هقولك لق دب
 دحلا كلذ الذك اجكلفا قؤدكا نمرتللا طك هل كرر اذ

 دنت: نخ مايقلا دنع ةافققا' “نمل: لوقا' نأ لبقأ دين تح

 ىلع نب دهم نسحعلا ىنال ثايبا:ةليخ نم اهنندجو مثال م أهل ناتيبلا ناذه له ملعا الو

 هندالو تناكو ىلاعت هللا ءاش" نا نيتيسلاركذو ردن اولارقصلا ىبا نب نسحلا نبا

 0-0 نينا مدس نس مرتعملا سداس سييخلا 2-0 قوتو لصوملاب ةيامعب رأو نيعستو نيتنتا دنس

 نينامث قوت نيح ةرهع ناكو ىلاعت هللا همح نر نويساق لبجب دغلا نم نفدو قشمدب ةبامسيخو

 ل مسقلا لئاتضغلا ىبا هيخا نبا ةيالوب ىضواو ده نيدلا ىيحم دلو 0 0

 ءايض ىلا قشمدب ءاضقلا ضؤفو هتيصو ناطلسلا ذفناف نيدلا ءايض بقلملا هللا دبع ند ىب

 نورصغع ند نيدلا قرش ب شلا ىلا ناطاسلا ليم نا فرع مث الدم هذ ماقاف روكذملا ن ددلا

 نيدلا فرش لقوتو لبقاف ككاح لاسف ةركذ مدقلا

 مدقنا دقو نبد دلا ىيعم بقلما هلبق روكذملا ىروزرهشلا نيدلا لامك ىضاقلا ند دجت دماح وبا

 ديلا يح ا ةداعالا ا 0 ناكاس هيباةسار
 ل ماشلا ىلا دعصا مث زيمثو زازرلا نب ند روصنم كا سلا ع )اغتشالل دادغن لخد دق

 ناصمر ريش قاضيا هيبا نع ةباين اهب مكحو بلح ىلا لقتنا مث ةدلاو نع ةباين قشمد ءاضق

 ةدلاو ءافو دعبو ميدعلا نداب فورعملا ةدارج ىبا نبأ لزع هيو.ةيامسيخو نيسيخو سيخ جنس

 ا ب وم كفا مر طيار هللا ركطل لد ناح انشق قوت توباك 0
 ىلاعت هللا ءاش نا ةركذ ىنالا ىكنز نب دودوم نيدلا بطظق نب دوعسم نيدلا زرع لصوملا بخحاص

 فورعملا سوي, نيدلا ءانب ركذو ارارم دادغب ىلا الوسر هتهج نم هجوثورومالا عيمج ىلع ىلوتساو
 ىبحم ىضاقلا ةمدخ ىف ناك هنا ماكحالا سابتلا ددع ماكحلا ءاجحلم بانك ىف املك ىضاق دادش نداب
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 نيدلا جات ةوخاو وه ركسعلا ىف ارضاح روكذملا نيدلا لامك ناك هتدجرت ىف ةانركذ ايكربعج ةعلق
 كوت اسملو هتيحص قى اناكلصصولا ىلا ركسعلا عجر املف نيدلا ءايض ىضاقلا دلاو ىبحبرهاطوبا

 بيجو لاطولاو قاتلا لامك ,يصاقتلا ىلا ايلكرؤمالا شوف, نريدلا ذاديع دلو عزام: نيدلا "نفيس
 ابا نيدلا مجن رضحأو لضوملا ةعلقن اهبلقتعاو نيعيراو نيتنثا هنس ى امهيلع ضبق هنا مث هتكلمم

 الرو اتبحرلا:ىضفاقب ناكو نيل لاسكا مع. نئانونلو (العر نسكت حربا: نيددلا هاهنا للك. نسجيلا ىلع
 َ عفشو ال در ريس ىفتقملا هفيلخلا نا مث نيدلا لامك نع اضوع ةعيبر رايدو لصوملاب ءاضقلا

 لالج .ةعاقلاج :سبحو ميسرتلا امهيلعو امنتويب ىف ادعقو لاقتعالا نم اجرخاو هيخاو نيدلا لامك
 كام امل نيدلا اب نب سانلا لداصفلاوبا نيدلا ءاسعوب نيددلا لامك دلو دج اوبا نيذلا
 نددلا بطق ىلإ اريصحو اهنع ميسرتلا عفر هنيجرت فق روكذملا جيراتلا ف ىراغ نيدلا نيس

 3 كا ا اب ا جاما ايفا ل ا
 ةاينهو هيخأ نع ةايزعو اضيا اممل لجرت هيلا الصو املف ثاحرط ريغب ءازعلا بابث امهيلعو الجرن هنم

 ىف نابكري اراصو ميسرت ريغب امبتويب ىلا اداع مث هبناج ىلا امهنم دحأو لك فقوو اوبكر مث ةيالولاب
 نيسيخ نس ىف ماشلا كتحاص دوه نددلا رون ةمدخ ىلا نيدبللا لامك لقينا مث ةمدخلا

 ةنسرفص ريش ىف نيدلا لايك ةالوتو مكحلا نع نيدلا ىكز لزع مث ةدم قشمدب ماقاو ةبامسيخو
 مكحو ةرازولا ةجرد ىلا ىقرتو ماشلا دالبب هبخا دالواو ةدلو بانتساو ةبامسمخو نيسيخو سيخ

 ةنيدمب مكحلا ىف نيدلا ىيحم ىسضاقلا ةدلو بانتسأو تقولا ثكلذ ىف ةيمالالا ماشلا دالد ىف

 مايا ىف ككلذو كلذريغو ناويدلا دشو ةيالولا ىتح هنع جرخ» ةلودلاروما نم ءىش نكي ملو نىلخ

 قيقا مابا ىف ناريدلا ىلإ وسر هتيج نم مجدنو حاشا! بيحابص ىكتوب نب تدم نيدلارو
 املو عورلا بحاص دوعسم نب نالسرا يلقو روكذملا نيدلارون نيب حالصالل الوسر ىفشقملا ةريسو
 اناك ارعاش اييدا ابيقف ناكو هيلع ناك ام ىلع ةرقا قشمد نيدلا جالص ككلمو نيدلا رون ثام

 ةقدصلا ريثك اروسج اهبهش ناكو انسح امالك نيلوصالاو فالخلا ىف ملكي ةسلاجلا هكف افيرظ

 ريبددب اريبخ ةسابرلا ميظع ناكو قشمدو نيبيصنو لصوملاب ةريثك افاقوأ ىقو فورعم او

 ةركذو هتيب ءاسور ةرثك عم بصانلا نمهلات ام مهنم دحا لاث الو هلثم هيني ىف. نكي مل كلل
 وهو هتيب لها هل ىندشنا ام ثكلذ نيف ديج مظن هلو قشمد ربران ىفركاسع نبا ظفامحلا

 قرشا ريمض ف مهو رجغلاو دصاور موجعنلاو ككنينا دقلو
 ىقتلذ نا انلعل كيلا اقوش ةييظع لك لاوهالا ف تسبكرو

 هل ايهنا"ةديرخلا ىف ركذو بتلحت وهو نيدلا كم هادو ىلا ببيتك هذآ لبقو

 نكح اناالا انه للا لرب فارما سناتك يدم
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 ددههش لا تناك لزدم ىلع .. ذغرلا اهات رمل سرا يعتق

 نئيعبسو ىدحتا نس رخالا عببر رهش ىف فوثو سلاجللا نسحا نم ظعولا ىف ةسلاجم كثناكو

 مداعا هللأو ىقاعن هللا هيحر نيعبسو اكلنا بجر أ قول هنأ ليقو زيربن هجن ذم دبا 4

 انانك 5 مسالا اذ 00 مل ملعا الو تليق كادلاو ءاغلاو ةليملا ءاكلإ راق ةدفحو باوصلاب

 ةانغلا ايلا! نوكسشو ءارلازسكر## حولا 'ءانلا!(نوكزءاهقوذ اهدا ةانعل ا لان[ سك ربو ل

 ناجعيرذا ندم ربكا نم ىهوءاز اهدعبو ابتتحت نم

 متجن بقلالا ئىناشؤتحلا هللا دبع نم نستعلا' نب ىلع نب 'ديعس" نب" قفولا*نب ديف ةتئاكربلا وبا
 ناكو ركذ مدقملا تك ند دع قع ةققت عر ولا ريك ًالضاف اهيقف ناك ىعفاشلا هيقفلا نيدلا

 نم ةالماف باتكلا مدع هنا منع لقن ىنح لبق ام ىلع طيسولا حرش ىف طبحملا مباتك رضعتسي

 ميجرتا ىف ةركذ مدقن دقو ادلجم رشع تنس ىف ةئيأر ريبكوهو طيحملا قيقحت بانك هلو ةرطاخ
 تلق ندا حالص ناطلسلا لقتسا ايلو هعم هل ىرج امورصم بحاص ىديبعلا هللا دبع دضاعلا

 ةرواجللا ةسردملا ةرامعبي ميلعراشأ منا لاقبو منيدو هملع ىف دقتعي ناكو همركاو هيرق ةيرصملا رايدلا

 ةيامسمخو نيعبسو نيئنثا ةنس ىف اهرمعو هبلا اهسبردت ضوف اهرمع املف ىعفاشلا مامالا برسل

 قوفضلب'اوناكر مداد" نم ةعانيصل تيار و ةرهاقلاف رتضفلا قى اسراقمملا الرسام دك
 بجر رشع ثلاث ةثاالو تاكو ايندلا لاوحاب .ةفرعملا ليلق نطابلا ميلس ناك ماو منيدوهلضف

 ندا عبس ظن الدعقلا ىذ رشع ىناث ءاعبرالا موب فولو ناشوبخ ىوتساب ةباهسيخو ةرشع ظنس

 اتقممحر كاش امينو ىعداقللا مامالا ىكجر تحت ةبق ىف نفدو ةروكذملا ةسردجلات ةيامسهخو

 نون ىلالا دعبو ةيجعملا نيشلا يتقو ةدحوملا ءابلاو ةيجعم ا ءامخلا مضب ىناشوبخلاو ىلاعت هللا

 جنو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةزمهلا 2 ىوتساو روباسين ةيحانب ةديلب ىهو ناشوبدخ ىلا ةبسنلا ةذه

 روباسين لامعا نم ئرقلا ةريثك ةبحان اهمض وا اهقوف نم ةنانثملا ءانلا

 نيدلا لايح بقلملا ىروزر.شلا مساقلا اصلا ّىبأ ند هللا دبع دج ما ند دهف لضفلاوبا

 ددعساأ ع دادتيت نيدلا اك ةقفهقت امنعضوم 52 اةدجحو هينا ركذ قيس دقو ىعفاشلا هيقفلا

 ىلكوتو ىكلصوملا سييخ نب دج نب ده تاكريلا أ نع ثيدحلا عيسو ؟ركذ قبس دقو ىنييملا

 ىلع نيدلا دامس لك ايلو ةركذ مدقللا كيانالا كنز" نيدلا دام نع ةادك ىلا اسم لئاملا
 ادام 1.6
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 مامالا ةربقمب نفدو رصقلا عماججب هيلع ىلصو ةيامسيخو نيتسو عبرا ةنس لاوش نم نبرشعلاو نماثلا
 نب مالسلا دبع مكتحلا 1! كا ناجرب نبا اماو نيعيجا مينع هللا ئضر لبنخ :نز دايحا
 ردكاو 505 ارقلاريسفت هلو احلاص ادبع ناكو ىرخلل "00 8 دعوي ناحرلا ذلُع
 يي ةكيكا ةياياييعوب ناللنر| اكان هتلر مفرد كتاباقلاو نلاوحالاا بل ١ لفيزرط لطرف مالك
 نون قفلالا دعبو ميج اهدعبو ءارلا ديدشنتو ةددوملا هابلا يب هب ناجربو ا هللا همحر شكارم

 ةداعالا ىلوث ةرصع ىن اماما ناك ىعفاشلا هيقفلا ىساياسلا هللا دبع نب هللا ةبه نب دج ديدسلا

 ناك هنا لبقو قارعلاب فيرشلا ةقيرط ر بش ىذلا وهو نوف ةدع نقثاو ا دغبب ةيماظنلا ؛ ةسردملاب

 دالبلا نم. سانلا ةدصق باتك ةعجارم ريغ نم ىفصتسملاو كازغلل طيسولاو فيرشلا 120

 نيدلادايع نامامالا ناهيشلا متلمج نم نيفنصم نيسردم ءايلع اوجرخو هب وعفتناو هيلع اولغتشاو

 وبا نيدلا قرش ل قاعت هللا ءاش نا اههركذ ىئايسو سنوي ادلو ىسوم نيدلا لايكو دهن

 نابعش ىف دادغبب قوتو ايتفلا ىف اددسم ن اكو لضافالا نم مهريغف ر رحاب نب نآولع ني دهر فظملا

 ةاككتلا ميلاو مال الار هللا نأ بلا 7 جيتفب ىسايلسل اأو كا هللا همحر ةبامسي+و نيعبسو ع عمر نا

 تسر البهنم 2 0 ذا ا نم هند لم ا ساملس لا ةنشنلا| ةذد ةيناث ن و

 يقل نم

 هلو ىفورعملا 6 ىسوطلا ىراطعلا مساقلا ند ىنيسحلا ند د<ةت ند عش ند دهت روصنم وبأ

 وري هقفت ايلوصا احببصف اظعاو الضاف اهِيقَف ناك ىروباسُيتلا ىعفاشلا هيقفلا نيدلا ةدمع بقلملا
 او ولكم لا عشار رربقلا ظاحلا لاو تاششلا) رسم نب دع رك ا لع
 55- كانغ هك كفل 2 بحاص ىوغبلاب نورعلملا ءارغ لا كوعيسم ند نيسح ل

 مل حلا ةزام ند رمع نب زيزعلا دبع نيدلا نامهرب ىلع ام ليك اراخب كا لفتت ةركذ

 ةنسزفالا ةنعف تناكوزفالا ةنئافى مثالدم اهب ماقاوريكذتلا نسلجم اهد هل دقعو ورم ىلا داع
 كل اهنمو قارعلا كا جرخ ىبك# ند دج هيقفلا ةمحرت 0 ةنرك د ابيك ةدامسيخو نيعرأو نامت

 ثيبدحلا مع اوعمسو طظعولا بسس لا سانلا عمتجاو لصوملا كا اننمو ةريزجلاو ناك ردا

 تلا
 ءابسلا موج فى سيشلا لثم  ءايلعلا فق ىعفاشلا 0ك

 ءايلظلاب اكمل سافقيا ريظن ريغب علل نك لق

 تايبا ةلمج نم درا ىلع اموي دشناو
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 لاق. رشا نا « هدعب نم مكرصني ىذلا اذ نيف مكل كك ذخ» ناو مكل بلاغ الف هللا 57 نا
 0 الك < < مايفالا هب لح لوق ىضماو « مالكلا َى سق نع قريت ماس ذفناو « ءاقم ى لاقي

 هللاب 00 نودحرت مكلع ءل اوتصناو هل اوعيتساف نارقلا ىرق اذاو ىلاعت هللا لاق ٠ مالعلا ااا درفلا

 نمهي هللا رماامب ىاياو مكرما «لاق تروج كرا أرذو « ميحرلا نمحرلا هللا مسي م | نم

 اا « ةوصعت دف ةيصعملا ق نم هنع مكامن اع ى ءاباو مكان أو ءيديحيطاف ةئاطلا

 اطلس مداو مهللا «لاق مث ءرصعلا ةفيلخ «رصانلا مامالا اعد مث «ةورفغتساف نيبيلسملا عييجلو مكلو 5

 0 عطاقلا فكفتس < ككتشهوع :ف را «,ككتمعتل ركاشلا « ككتبيبل عضامخلا ككديع

 تككلكلا لح الإ ديلا عئابملا « تكمرح نع باذلاو عفادملا < تكنيد نع ىماحتإو « عماللا

 مالسالا ناطلس « نيدلاو ايندلا جالص < نابلصاا ةدبع عماشو « نايثالا ةملك عماج رصانلا

 ملل ! نينموملا ريمأ ةاود ىعت بويا ند فسوب رفطملا 0ك سدقملا ثيبلا ريبطم ١ نييلسملاو

 « ةازج ىفنحلا نيدلا نع نسحاو « ةطيحم مئابارب كتكئنأالم لعجاو « ةطيسبلا هنلودب مع

 قرشناو « مازوح نايئالا قوو « هتجنم مالسالل قدا ملا «ةأضمو همزع ؛ ةيديحلا ةللا نع ركشاو

 « نوبطلا كدظ نأ دعب سدقملا كيلا مهيدبإ ىلع ثحتف ايك مهللا « ةثوعد براغملاو قراشملا

 اليف « ابهيصاونو رفكلا ,ىصايص هكلمو « اهيصاقو ضرالا ىناد هيدب ىلع ىتتفاف < ن رونموملا كلشأو

 ءاهقبس نيب ءابقحلاالا ةفئاط دعب ةفئاط الو « اهفرفالا ةعامج الو « ابقزم الأ ةبيثك مهنم هاقلت

 مسللا 3 0 | براخ لَو قراشمللا ىف 9 ذفنأو « هيعس ملسو هيلع هللا 06 نعر كل مهلا

 مثرأو «رافكل اعم هب للذ مهلا ء اهف ةانكاو ةكليملا ءاجراو « اهفارطاو دالبلا طاسوا هب يلصاو

 ا 0 3 1 قدر 0 ثشاو ءراصمالا ىلع كلم بئاوذرشنأو «راجفلا ىونا هب

 ددشأو * نيمايملا كولملا هيبأ ىندو هينب ىف 0 نيدلا موي ىلا هبقع ىفو هيف ككلملا تبثا

 ةذه « مالسالا ذك اندم نع تيرجا اسيك مهللا' مهنايلو هأو هثايلوأز ازعاب ا . مييئاقبب ةدضع

 نأو ىدلاو ىلعو ىلع ثيعناىتلا كتيعنركشا نأ ىنعزوأ بر ه ةلوُذ ىف ةاعرد اببحأو 0-1 ادف

 كثناكو ةداعلا هب ترج ابيب اعد مل « نيحلاصلا تذدابع ف كتمحرب ىنلخداو ةاضرت احلاص ليعا ,

 قشمدد ةبامسيخو نيعستو نامث ةنس نابعش عباس ىف قوثو قشمدب ةيامسمخو نيوسيخ ةنس هندالو

 ىلع نيدلا ىكز بتقلملا ىلع نسحلا وبا ةدلا ناكو نويساف تماطل هيو د, نم نفدو ىف !اعن هللا هيحر

 داعو احاح ةكم ىلا جرخت ىفعاف ءاصقلا نع ىفعتساف نيدلاو ريخلا ريثك .ناكو قشمدب ءاشقلا

 ثيدحلا عايس ىف ةقبطلا ىلاع ناكوابب ماقاف ةبايسيخو نينسو ثلث ةنسرفص ىف دادغب كك

 سييخلا موب 1 3ك كك اهب لزب ملو سانلا هيلع عميسو ةهنماقأ دم دادغبب ثدحو اريثك اقاخ عم

 ديس ال" يذلا 63د ككل هقزراف « ماوعالاو روهشلا رم ىل اع داختتو « مايالا ىلع
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 غانا الإ راننكلا ةيفكيلثر# (لسولا دلع لع شثار < قلألاةملظعا ىلا تيللاوفأ بلا |عضألا
 «برغت نأ عشوب ىلع سيشلا هلجال ىلاعت هللا ثكسما ىذلا تيبلاوه سيلا لجوزع هللا نم ةلزنملا

 رماد نأ ىسوم لجوزع هللا رمأ ىذلا تيبلاوه سيلا « برقيو نيجتف رسبتيل اهتاوطخ نيد دعابو

 اوديحاف « نايسعلل ةبوقع هينلا ىف مهاقلاف هلجال مباع هللا بصغو « نالجر الا هبج# ملف ةذاقنتساب هموق

 لذخ ايل مكقفوو * نيملاعلا ىلع ثلضف دقو ليئارسا ودب هنع تلك امل مكيئازع ىضما ىذلا هللا

 ناك هتضما اهب مكانغأو * ىتش تناكو مكتيلك هلجال عمجو * نيضاملا ممالا نم مكلبق تناك مما هيف

 مكيوهال ادونج مخك نأ دعن مكلعجو < كدذع' ندييف هذ مكركذ دقدللا نا مكنييلف “ ىتحو فوس نع دقو

 سيدقتلا رشنو « ديحوتلا بيط نم تيبلا اذبل منيدها ام ىلع نولزنملا ةكئالملا مك اركشبو ؛ هد

 نالاف « ثييخلا رجافلا داقتعالاو « ثيلثتلاو كرشلا ىذا نم هيف مهقرط نع متطما امو « ديجمتلاو

 ةبهوملا هذه هللا مكيحر اوظفحاف« تاكربلاو تاولصلا مكيلع ىلصتو « تاوهسلا ثكالما مكل رفغتست

 اجت انئورعب مصتعا ند ملس اهب ثككسيت نم ىنلا هللا ىوقتي * مكدنع ةيعنلا ةذه اوسرحأو و مكيف

 ىاوذخو « ىدعلا نع لوكنلاو « يرقيقلا عوجرو « ىدرلا ةعقاومو ؛ ىوهلا عابتا نم أورذحأو “ مصعو
 مكسفنا هللا دابع اوعيبو «ةداهج قح هللا ىف اودهاجو « ةصغلا نم ىقب ام ةلازاو « ةصرفلا زابنا
 ليخيف « نايغطلا مكلخادتي ناو“ ناطيشلا مكلزتسي نا مكاباو « ةدابع ريخ نم مكلعج ذآ ةاضر ىف

 رصنلا ام هللاو ال « دالجلا نطاوم ىفمكدالجبو «دابجلا مكلوبخو « دادحلا مكفويس رصنلا اذه نا مك

 ؛« ليزجلا جنملاو «ليلجلا ىنافلا اذهب مكفرش نا دعب هللا دابع اور ذحاف ميكحلا زيزعلا هللا دنع نمالا

 اميظع اونانأ ناو « هبهانم نم اريثك اوفرتقن نا « نيتملا هلبعب مكيديا قاعاو « نيسملا ةرصنب مكصخو

 افضنش حاسناف انتايا ةانينا ىذلاكو اثاكنا ةوق دعب نم ابلزغ تضقنن ىتلاك اونوكعيف « هيضاعم نم

 اورصنا  مكتاداع فرشاو « مكتادابع لضفاوبف دابجلا دابهجلاو نيواغلا نم ناكف ناطيشلا هعبتاف

 ى اودج ؛« مكركشيو مكدزي هللا اوركشا * مكركذي هللا اوركذا ٠ مكظفحت هللا اوظفحأ ؛ مكردصنب هللا

 , هلوسرو هللا تبضغا ىنلا ساجنالا هذه نم ضرالا ةيقب اورببطو « ءادعالا ةفاش علقو « ءادلا مسح
 ربكا هللا ؛ ةيدمحملا ةلبلاو « ةيمالسالا تاراقلاب مايالا ثدان دقف « هلوصا اوقنجاو رفكلا جورف اوعطقاو

 ءاهوزبتناف ةصرف هذه نأ هللا مكيحر اويلعاو «رفك نم هللا لذا «ربقو هللا بلغ «رصنو هللا رتف

 مكنامزع ايارس اهلا اوريسو « اهوزردو مكممه ابل اوجرخاف ةيبمو « اهوزوحت ةيينغو ؛اهوزجانف ةسبرفو
 مكلثم وهو لوذخملا ودعلا اذهب هللا مكرفظا دقف « اهرئاخ ذب بساكملاو ءاهرخاواب رومالاف « اهوزبجو

 مكحنم نوكي نا ىلاعت هللا لاق دقو * نورشع مكنم دحاولا ةلابق ىحعض] دقو فيكف « نودبزي وا

 « نوبقفي ال موق مهاب اورفك نيذلا نم افلا اوبلغي ةيام مكتم نوكبي ناو نيتبام اوبلغي نورباص نورشع
 «ةدنع نم رعت نيملسإا رشاعم اندباو © ةرجاوزب راجدزالاو « ةرماوأ عابنا ىلع مكاباو هللا انناعا



 ”10ا/

 « ةلاضلا هذه دادرتسا نم مكيديا ىلع هللا ةرسب ايل «ايلعلا ةجردلاو * ىوسقلا ةياغلا وه ولالا للا
 ةيام نم ابيرق نيكرشملا ىديا ىف اهلاذتبا دعب « مالسالا نم اهرقم ىلإ اهدرو  ةلاشتلا مالا ن
 دعت هقرط ن 2-0 ككرشلا ةطامأو « 0 هيف رك ذبو عضرد ن 1 هللا ندا ع ءذلا ثتعيلإل اذه ربهطتو < م

 « ديجمتلاب هناينب دبشو ' هيلع ىنب هناف « ديحوتلاب ةدعاوق عشرو «هيسر اهيفرقتساو هقاور اهيلع دتمأ 3

 منلع ده مكيبن جارعمو ميهربأ مكيبأ ناطوم وهف < هددبإ نيب نمو لح نم ىوقتلا ىلع سسأ هناف

 نذدمو ل ايلوالا دصقمو ءايبنالا رقم وهو ا ءادشا فق اهيلا نواصت متنك ىلا مكنلبقو 0 مالسلا

 هللا قلص هللا لوسي“ هيف للابص ىذلا دجسملا وهو © .نيبللا هياتتك ىفادللا اهركذ ىتلا ةنندقملا,نضرالا
 كلا اهاقلا خلا هنملكو هأوسرو ةدبع هيلا هللا ع ككذلا دلبلا وهو ؛ نيدرقلا ةكيالملاب مسأاسو هيلع

 كولا 1 « هندوبع ةبذ كر ل هحزحزب ماو 2 هلويلد 00 + هتلاسرب 55 كذفلا ىسيع ةحورو ميرم

 ىلع م -/ مقل 5 قا ا 0 هلآ للا جذل اذا 5 نم نعم ناك ان رع هللا نك ام اديعب

 تاينلاوجلا لا /ريزم نب ييسملاوه هللا نا اولاق نيذلا رفك دقل * نوفصي اهيع هللا ناحبس ضعب
 ني دجسلملا دعب لاحرلا ل نيمرح ل كلاثو ؛ ندد نييسم ا َى امو « نينلبقلا كو اان 3 ةددامللا نم

 ةافطصأو « ةدابع نم هللا ةراتخا نيم مكنا الولف اهيلع الا نينطوملا دعب رصانخلا دقعت الو ءاهيلا الا

 2 رابم ابهفرش ٌق مكيرابب الو“ احم اهيف مكيراج# >( تلا رايضفلا : | هذبب مكصخ امل «هدألب ناكس نم

 6 « ةبردبلا ا «ةيوبنلا تاز يس نم مكيديا ىلع ثربظ شيج نم م
 :ةيسداقلا مايا مالسالل م :ددج «ةيولعلا تاكتفلاو «ةينامثعلا قشوبجلاو « ةيريرعلا تاحوتفلاو « ةيقيدصلا
 لكل ده هيث نع هللا مكازجف 3 ةيدلاخلا تايجهلاو : ةبريبخلا تالزانملاو 4 ةيكومريلا محالملاو

 ام مكنم لبقتو « ءادعالا ةعراقم ىف مكجمم نم ةويتلذب ام مك ركشو « ءازجعلا لضفا ملسو هيلع هللا

 ةذه هللا مكيحر !وردقاف « ءادعسلا راد ىف رزجلا مكبر « ءامدلا قارب ى 7 0 هب متدرقت

 « ةيعنلا ةذمعد مكي ميس مكبلع - هلف ء اهركش بجاود ىلاعت دلل اوموقو : اهردق قدح ةمعنلا

 ةوجو ةراوناب ثجلبتو «ءامسلا باوبا هل تحتف ىذلا رتفلا وه اذهف « ةمدخلا هذبل مكحيشرتو
 ناب ةكيحلا نم كيلع ) داحيف 0 اسرملا ء ءايبنالا انيع 0 هدرقملا ةكيالملا هد يهتناو 9 لانك

 مقوي م ل ذلا دنجلاو 2 أمز !ارخآ ف سدقلملا قييلبلا هددت لع يك كل شيجلا مكلعج

 لدال قناملا نوك نأو دلاثمأ مكيديأ ىلع هللا سفن لأ كفكشويف « لاشالا مالعا وبدلا ن م الردف دعب
5 

 هلع ا ساو تيبلاو» س لأ < م ءاربغلا لدال ىنابهلا ن م رثكا * ءارضخلا

 م مارحلا دجسلا نم البل ةدبعب ىرْشسا ئذلا ناكجسا# كاع لان“ هداطخ مكحم 36
1.5 



151 

 كريبلا اذه. نلع انا ثفنقو املو « نياس عضي ىف نوب اغيس مبلغ دعب نم مهو ضرالا ئندا.ن مولا

 لصفلا اذه. ناك ن 4 ةلروصلا اي ل كح اخ نياريسفت بلطتا لزا ملة ةباكحلا ةذهو

 مل ركذو هب قيحلم وه ما بان ايلا كصا نيف زاك له فردا الإ ”لسالا ويه ط خابر ةلئاصلا ىف ابوتكم

 ص ناطاسلا ك ككل كلو نينس عضب هلوق ند ةررح ىنح تكفلذ د جارختسا فى اقيرطو ليوط اباسح

 نيز اهب بائسساف رركذلا نيدلا ىبحم ىضاقلا ىلا اهب ءاضقلاو مكحلا ضوف بلح ىنيدلا

 نم دحاو لك ةعمجلا نوي ةباظخلا ىلا لواطن سدقلا سف ايلو ىبساينابلا نب لضفلا ابا انب نيدلا
 ىذلاوه نوكي نا ىف اعيط ةغيلب ةبطخ مهنم دحاو لكز بجو نيرضاح ةتمدخ ىف اوناك نيذلا ءاملعلا

 هتلوذ نايعاو ناطلسلا رضحوو» بطغ+# نا 00 ىلا موسرملا جرخت ككلذل نيعب

 ىلا اهارقو ةحتافلا ١ ةروسد فسادا قر كف عفا نعبإ سدقلات ثنيلبص اةغمَج لوا ف ككلذو

 «ماعنالا ةروس لوا ارق مث “ نيبلاعلا بر هلل دمحلاو اويلظ نيذلا موقلار باد عطقف «لاق مث اهرخا
 لقو ؟ناحبس د سيارت م «رونلاو تايلظلا لعجو ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هلل دمعلا

 « باتتكلا ةدبع ىلع لزنا ىذلا هلل دمحلا « فبكلا لوا ارق مث ةيالا < ادلو.لخت» ا كذا هلال

 ىنمارق مث يالا 9 ىفطصأ ن نيذلا ةدابع ىإعم السااو هلل دمحلا لق « لينلا نم أرق مث ث ثكلثلا تابالا

 قلو قسل لطاخ دلل انستا 6 رطاف ةروس نم ارق ثةيالا تن تاوهسلا قام.هل ىذلا.هلل دمحلا « اشك روس

 «لاقف ةبطخلا ىف عرش مث ميركلا نارقلا تاديمعت عيبج كذب نا هدصق ناكو ثابالا , ضرالاو

 ' :ركشب د معتلا ميدصو « ةرماد رومالا قرصمو « ةربهقي كرشلا لذمو < ةرصنب مالسالا ز زعم هلل دمعلا

 هدابع ىلع ءافاو «دلضفي نيقتيلل ةبقاعلا لعجو « هلدعب الود مابالا ردق ىذلا < ةركمب رافكلا جر دناسمو

 « عزانب الف هتقيلخ ىلع رهاظلاو * عنامب الف ةدابع قوف رهاقلا « هلك نيدلا ىلع هنيد رهظاو «هلظ نم

 ةزازعأو « ةراسمظاو ةرافظا لع ةديحأأ < عفادب امك دين ايي مكامحلاو < عجارب دع ال اميرمالاو

 ديحلا رعشتسأ نم دمح « ةراضوأو ككشلا ساندا نم سدقلملا هتيد ريببطتو «ةراصنال ةرصنو هنايل 0

 دلي مل ىذلا «دمصلا دحالا هل كيرش ال ةدحو هللا الا هلا ال نأ دبشأاو « ةراهج رهاظو 8 رس نطاب

 ادهع 5 ا ديهشاو « هدر هب ّ .ضرأو « هيلق ديجوتل اب رممط ع 0 ف < دلوي | ل

 ن_احسلا نمدب ىرسأ ى مذلا «١ كنفالا قحادو <« كرش !| ضحبدمو ؛ ىعشلا عفار 0 0

 ةسح اهادنع 6 ىلا ةردس ىلا ؛ لعلا تيااووسلا ١ ل | ةنم هنا جرعو <« ىضقالا دجسما لل مارحلا

 < نايبالا ىلا قباسلا قيدصلارك ىبا هتفيلخ 0 يا ىغط اموريبلا غاز ام « ىاملا

 ربما يلق 'نابلصا راع 0 اذه نع عفر نم لوا باطخلا ند ريع لا رولا

 !اط ىبا نب ىلع نيئموملا ريمأ ىلعو « نارقلا عماج نيرونتلا ىذ « نافع ند ناك ا

 ناوضرب اورشبا سانلا اهيا * ناسجاب مهل نيعباتلاو هباحصاو هلا ىلعو « ناثوالارسكيو ثرشلا لإ ارزق



 هو

 لل دزوارادنيلع (امثاو ةديرغلا باناك يف قنايبصالا دامعلا.ةركذ ارهام ازعاش اللذاخايهقف: افكرابملا
 كت 00 ا كد 00 تينو وذو رعش عب عيطاقم

 ماوقأ ىلكف كت ع كفو  ةقاعنت فشمر 3

 نماقيو ع لاس انه لا. قاثا هفنامسات لسربكلا قا اذاو
 ماظع نكب هيراوي لدغب ىلع الا و

 مالكو اراببع ماحدزال ال هب رصح نم لوقأ ش لوقتإو

 ها اكمل رعد دوف اوم 100 ئبلو اذهل هييمر هلل

 انبلتا م علل يسارع كلانا "انيلزا او !بلصم ردح ال
 دحا مهنم ثيقل اهك قلي مل 8 0 ل اضيا هلو

 قرفلا قارفلا نم ىدلج ىهوأ قيتسن َّسء 0

 همحز ةيبامسيخو نيسيخو ثلثو | نيتنثا دنس فوتو هيايعبرأو نينامثو نيتنثا دنس هثدالو كنا

 اقفل

 نب ىلع نب زيزعلا دبع نب ىلع نب ىيحت نب ده ند ىلع نسحلا ىبا نب ده ىلاعلاويا
 نب نابا نب نيحرلا دبع نب مسقلا نب ديلولا نب مسقلا نب نمحرلا دبع نب دهم نب نيسعلا
 ىقشمدلا نيدلا ىكز ا نيدلا ىبحم بقلملا ىشرقلا هنع هلا ىضر نافع ند ناسثع

 لئاسرلاو بطخلاو ياما مظنلا هلو اهريغو بدالاو هقفلا نم ةديدع لئاسف اذ ناك ىعفاشلا هيقفلا
 نم نيرشعلا ءاعب 1 نينامثو نامث ةنس لوالا عيبر ريش ىف قشمدب ءاصقلا ىلوثو

 كرناكو ابئاضق اوناك ةأدلوو ةدجحو ةونأ ككل ذكو لضافل | ىضاقلا طخب هددجو اذكه روكذملا رهشلا

 روكذملا اطال رف اج !و ةنيكملا ةناكلاو ةيلاعلا ةلزنملا ىلاعت هللا همحر 1 [كشلسلا نع دل

 نيدلا 0 سانا ةديشسنا| ةدامسمخو نيعبسو ”عسسسلا ٌةئس رفص رشع ىنماث تبسلا موب بلح ةنيدم

 وهو سانلا نيب لوأدتم وهو ثيب ابتلمج نم ناكو ةداجالا لك اهيف داجأ ةيداب ةديصق روكذملا

 تجر ف قريدقلا ونفي رشم رفص ىف ءابيشلا ةعلقلا ككيتفو
 لبقو ةيامسمخو نيناهثو ثلث دنس بجر نم نيبقب ك هل نيتق سدقلا ناف لاف اك ناكف
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 رود شور الدع 0 لك اهب ركذي ناكو ةيماظنلا نم اببرق ةيئاهبلا ظسردملا ىوتو صاخخلاو ماعلا

 ندم اميل عر ببظت ناكو ىشاشلا هللا دبع ند ديمحأ رصنوبأ 0 اهسردمو ظرماظنلا ةسردملاب ظعولل

 ىلا اريشم هسلجم ءانثا ىف دشن ناكو ةيماظنلا ةسردملا سيرد ىف هتبفر ىلع لدي ام تاكرحل

 هن ديصق لئاوا وقف ىننتملا تاكا سيردنلا ع

 اكيناغم ىف ئعمدبو ىب ُتدُحَو اكيكبا ثدك ىتح عمر اب تبكي
 اكرم انا" استي عت دزاو ':انبعشأ ىل تجيه دقل احابص مف

 سم اخ ءاثاثلا موب هثدالو :تيداكو ةيدملا هتكرداف هد كعوو دل الها ناكو فكل 2 ةئم نوسفي سانلا ناكف

 رشع سداس نيتولصلا 05- سييخل ١ م قونو سوطب ةبايسيخو الرشع 06 نس الدعقلا ىذ رشع

  ىضتسملا طفيلخلا رصقلا عماج# هعمجلا 0 هيلع ىلصو دادغب ةيامسيخو نويتاسو عبس ٌةنس ناضمر

 لل اعجتر اللد يحرا زر انس الل ىكرارلشلا !وهلسسا نسا: شمل, ةعزق د انتلا امل 3 لك: نفالوهللا نفي

 ةدحوملا ءابلا مافب ىوربلاو هيلاما نم ءىش هيلع ىرقو ىطاسيمسلا طابر ىف لزنو ةيامسمخو نيتسو

 نم اهنا ىنظ ب لافو ىناعمسلا اهركذ الو ئه ءىش ىا ىلا ةبسنلا ةذه ملعا ال واو اهدعبو ءارلاو

 سوط ىجحاون

 ةيققلا لخخلا نبات ”نووردملا دج نب هللا دبع نت دج نب اقيلاوتا ةتينكر كرابملا نب دن نسحلا وبا

 ةركذ مدقملا ىريظتسملاب فقورعلا ىشاشلا ديحأ ني دياركت ا ىلع هقفش ىدادغبلا ىعفاشلا

 مجاشهلارذقي الا هنع جرخال دادغب ىقرش ةلكولاث ئذلا ةرهسميْ سلج# ناكو ملعلا ى عربو

 ميبنتلا هيجوت ةامس اباتك فنصو دادغبب ةيجدرسلا ةلئسملاب ىوتفلاب درفت دق ناكو سردبو ىتفي

 هقفلا لوضا ىف بانك هلو لئاط هيف سيل نكل ةيستنلا حرش نم لوأ وهو رصتنخم هنكل حرشلا 30

 ىرسبلا نيسحلا هللا دبع ىباو ىلاعنلا ةعلط ىبا نب نيسحلا هللا دبع ىبا نم ثيدحلا عيسو

 اطخ بتكي ناكدنا هنع لقني ءابقفلا ضعب ثعمسو ةريغو ىناعمسلا دعسوب| ظفاحلا هنع ىورو اههريغو

 طخلا لجال لد اهلا ةجاح ريغ نم ئواتفلا ىف دطخ ذخا ىلع نولاتتك# اوناك سانلا ناو ايوسنم اذيج

 باوج بتكيو ملقلا رسكب راصف مهنم كلذ مهفف هتاقوا هيلع تقيضو ىواتفلا هيلع ترثكف ريغال

 نيسيخو ىنيننثا نس ىوثو ملعا هللاو ةوخاوه ربلملا طخلا بحاص نا ليقو هنع اورصقاف هب ىوتنفلا

 نب دمحا نيسعلا وبا ةوخا ناكو ىلاعت هللا ممحر اب نفدو ةفوكلا ىلا :لقنو دادغبب ةيامسيخو
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 ةءارقب سودبع نادت نب ع ند دايك دماخ ا 3 نم ةعمس ام هثاعومسم ةلمج نمو

 ةيامعتر او نيعسو تس نس ىف يربشتلا مبركلا دبع مسقلا ىببا نب ميحرلا ديعرصن ىبا مامالا

 ْ ةدشناف هئاقلا نسحو ةدئاوف عميسو هسرد ةرصع ءالضف ضعب رضحو

 0 نبا انالوم نيدلا ىيحمب |! ىبحت مالسالاو نودنلا تافر

 ايحو سردلا ىقلي نيح هيلع .ىقلاي شرعلا بر هللا ناك

 نا لال فاجعل هلا ةيجرلا قف ثدجنو مث هيلا 5-02 نيتيب عب عيماجملا نضعب ىف تمار

 5 5 مامالا ىندشناو لاق رصم لد ىمفاشلا هيقفلاأ ىسوطلا 0 نب دوه ند دهن ينفلا

 هلشفنل ىروداسينلا

 اقدص هتلخأ ايذدتقال سيشلا اذا ةيح :ءاملا ىف رغشلا ريصي اًهلاقو
 اقح هتنقث ىبلق اعسل دقو  هبجو ءام ف ءافدص, ونا اكيللف

 نامت نمش دسم ناضمر رمش ف اد.شن فقوذو ثيبثيرطد ةيايعراو نيعبسو ل هندالو كفاك

 قوجلاسلا ا نانطاسلا 3 مههتعفو قروباسين ىف ع | ! ل11 امل زغالا هنانق دباس خلو نيعرأو

 قرافلا قرزالا نبا ئ ركحأو كام ىتح بارتلا هبق ىف تسدو هناذخا هتمجرت ىف ةركذ مدقن امك

 العلا نم ةعامبج هانر تام املو صا لوالاو نيسيتخو ثلث ةنس ىف ناك ثكلذ نأ هتخبران ىف
 هيف لاق ىقبيبلا مسقل | ىبا نب ىلع نسحلا وبا مهتلمج نمو

 ةئيص تكللاملا ىضفقأ قراط دق رجبتم ملاع مد م تتكاطب اك

 رصمب ةبامسمخو نيعستو تس ةئسةدعقلا ىذ نم نبرشعلا ىفروكذملا ى يسوطلا نيدلا بابش قوثو

 ةاقناخ لزنوزعلا لزانم ةسردمب اسردم ن راكو ةيامسمخو نيرشعو نيثنثا ةنس ةدلومو ةفارقلاب نفدو

 نوت كسو ةنلملا ءاثلا رسكو ءايلا نوكسو ءارلا جنو ةامملا ءاطلا مضي ثيثيرطو ذر ان ,هاقلاب ءا دع كلا كيعس

 م امنع نم ةعامج اههنم جر خر ,ىوداسيذ ى حاوذ نم ةريبك ةيحان حف ةئلثم ء اث اهدعدو ةانثما ءايلأ

 يلا راقنلا ةينالا دكلا ىقفاشلا هيقفلا:ئيرزبلل اللا دنع بأ ادخل نب ادجع نب ا
 دج هيقفلا ىلع هقفش ةعاربو ةحاصف اذ ةرابعلا ولح ناكو ظعولاو مالكلا ملعو رظنلاو هقفلا ىف مدقتلاب

 مدلو الروسشم ىهوأ# ةدرجح ةقيلعت قالا فئصو هياحسأ ريكا نم ناكو م

 وبا نيذلا ىقت هيقفلا هحرش دقو هب ءابقفلا لاغتشا رثكاو 0 ىف يرتقملا ةاهسر روبشعا بلم لادحا

 هطفح# ناكهذوكل هيساب ربتشاو هب ل نتغلاب فورعملا ىرصملا هللا دبع نيرفظم كلا
 م ءارخار البق اناذ داذو زيا ايسارخووا قر يسشلو عيدا عدن دا طعنا فوربلا! لطتدو :ىلزنقللا يون آلا لاقي:الف

 ان 1.-4
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 ميلع ناحجرلاو لاصنلا ايدل نارتعاو هنم فاصنا اذهو ىكبيو ثيبلا اذه ددرب لعجو

 هيامعرا أو نيرشعو عسنا لس مرحلا ف 0 هندالو تك ةسايحلا ف كباجتإا ةلامج نم كيد اذهو

 ىف ندثدو دادغبب ةيامسمخو عبس الس هل ٍهْس ريش ندرشع سماخ ت ةقكدشلا| موي ف قوتو نيقرافابهب

 ىلاعت هللا همحر ةينجت ند ليقو دحاوريق ى ا | ىويبش عم زاريش باب ةربقم

 ىلا ةدلب نم مدق ى يعفاشلا هيقفلا ىنايغرالا هللا دبع نب ده لإ دمحأ ند هللا دبع نب دهترصن ونأ

 ريثك اعرو ايتفم اماما ناكو ةقفلا ىف عردو ىنيوجلا 1 | نيمرححلا مامأ ىلع لغتشاو روباسيف
 قى هنع كورور رمسافتلا"ةتحاَض ىدح اولا ادمحاا نب ىلع د ا عشر ةدابعلا

 بوقعي ىنات نأ لجوزع امر كيدانكلا ابصلا حار ن 3 فسوب ير دجحال ا 0 38 ود ريسفت

 نوزع لك ب رائاسلا كلل ككتلذد هتئاف امل ا صيمقلاب ر راما | اب 0 لبق . زسولا م يلرد
4 

 كا قوشلا تجب»و اهتنيلو اهتمعن ن اددالا لع تلده اذ قرشملا ةيحان ن ومص 0و اعلا

 نهار يباصتلار نالمالا
 انيس ىلإ ضاخ + ايصلا 0 ابلغ هللاب 0ك كي خا

 هدم 0 ييرشلاو دارل |. 3 قولو ةيامعر و 0 عنز ١ م تناكو

 هللا مسمحر قيرطلا ىلعأ : نحل 0 ) لاقي عدو ار اه ا 0 ةبامسمخو ندر تنعو نامث

 له اهيف ككشا تنك ىنايغرالا ىلا ةبوسنملا بلطملا ةيابن 000 هواتفلاو ىلاعت

 ترزكذو ابهيلع نوؤولاب ديلا ديعد فاق ةركذ مدقنلا ى ينايغر حارا لع ند 0 ينفلا كد ماهل 0

 اع مالكلا مدقن دقو روكذملا رصن ىبال ابنا كلذ دعب تقفحت مث هل اهنا متفلا با: ةمجرنا ىف

 روكذملا ا

 > | دفع سلا ىمعفاشلا هيقفلا نيدلا ىبنعم بقلما ىروباسينلا روصنم ىبا ند ىبك 3 ند د دعس ودأ

 نك 1 ار يل دأو لازغلا دماح ىبا مالسالا ةج < ىلع هقفن ادهزو ايل اع مهدحوأو نيرخاتملا

 رودامسست ءابقفلا ةسابر لاما شا قو هيف قنصو هقفلا ىف عردو ةركذ | دقإا ىناوخلا دهم

 قالغلا 3 قرط باحضصأو ةداك مدرثكا راص ريثك قلخ هنم داقتساو دابا نأ سانلا هيلا لحرو

 بتكلا نم كلذريغو قالخلا لداسم ىف ىاصتنالاو طيسولا حرش ىف طبتحملا بانك قنصو

 ركدكتذتلا ىنطحةل ناك لاقو 0 قايس ىف ئسرافل ار فاغلا دبع ظفامحلا ةركذ

 ةهيماظنلا ة ةسر دمللا ىف ةاره ةنيدمب سر د مثروباسين ةيماظند سردب ناك مولعلا رثاس ن هاذ هيفا



 ا

 ىرعشا هدجوب ئدلياقلت ىوحضإ هنااومولت ألف تسل رط*تعا/ ىو

 رم عنأر نينثالا موي ,ف فقوثو ا نيسمخ 1-1 هن كالو فينك اهلق نيذللا ن كسلا هيلا بسنو

 م وبأ تبيدإلا ةاثرو ىقاعت هللا م.هيحر نارياطلا د _دامسمخو سيخ ل ةرخالا ىدايح

 اهتلمج نم ةيْئاف تايباب ىلاعت هللا ءاش نا هركذ ىتابسوروهشملا رعاشلا ىدروببإلا
 هقاخلا سانلا 36 هل ريطن حا نم هب ا دوقفم مظعاو ىضم

 ةروهشم ةديصق ةلمج نم مامن ىبا لوقب هثافو دعب ئمكابحلا ليعمساأ مامالا لثيفو

 كينان ردو م ىدنا اءرمأ كك ثيم وهو ةدعب ىريصل كتسبجحع

 بئاجع اهيف سبيل 0 بتئاجحع م كر هق مايالا ا 1

 ملا ممحرلا ىف ىقازغلاو ىس دخلا لع مالكلا مدقت دقو سوط ةبعق ى >و نأر داطاا رهاظب نفدو

 ءارو ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ء 00 3 نارياطلاو ةزمهلا فرح ىنروكذملا ظعاولا دهازلا ديحا

 نك ا ل ىتدلب ىدحا ىو نون ةيناثل :| فىلالا دعبو ةلمهم

 ئرهطظتسالاب [نوررعملا لولا ةيقرافلا لالا يشاشلا مع وجا ندسعلاا ب ديك نب ده ركب ودا
 دي هللا ديع فا ىلع نيقرافايين الوأ هقفن هتقو هيقف ناك ىحفاشلا هيقفلا مالسالا رخف بقلملا

 لردعدن ااكف ب رجلاا دع ىياروحاص ىسوطلا روصنم ىبأ ىضاقلا ىلع ىلعو ىنورزاكلا نايب نأ

 ىلاعت هللا همحر ىراويشلا قدس ايا عيش ةدبشلا مزالو دا دخلا كود لحر مث نيقرافايم ءاضق نع

 ىاعت هللا همحر غابدصلا ندرصن ئدا هقزصم ىكع هقفلا انت كفانا | فامك أر أرقو ةددع ةاعااو هيلع ارقو

 اهيف نسحاف نيمرحلا ماما ىدي نيب ةلّسم ىف ملكتو قعسا ىبا زيشلا .ةبحص روباسبن لخدو
 قارعلاب هقفلا ىف نيعتو روباسين ريرات قابس ىف ىسرافلا رفاغلا دبع ظفاحلا ةركذو دادغب ىلا داعو

 ككلذ نم .ةلسح فيناصت قنصو ةيعفاشلا ةفداطلا ةساير هيلا كنناإو و نناأ ةداتسا دعب

 اهيف ةيئالا نالتتخا ةلمسم لك ىلا مض مث اا سس ءايلعلا ةيلح تانك

 قالعلا ىف اضيا قنصو هللاب ربظتسملا مامألل هفنص هنال ىرييظتسملا ةاهسو اك فعل ذ نم عمجو

 اهيلو دق ناكو هثافو نبح ىلا ةيامسيخو عبرا دعس دادغب هدد ديب ةيماظنلا ةسردملاب سيردنلا كونو

 بحاص ىلوتملا دعسواو لماشبلا,.سبحاضص غابصلا ندر صن وباو ىزاريشلا نحاول لا هليق

 اهالوت اوضرقنا املذ مينم دحاو لك ةيجرت ىف ككلذ ركذ قيس دقو, ىلازغلا دماح وداو ةنايالا ةمنل

 أريثك ىكدو هينبع ىلع هليدنم عضو سردلاركذ موب هنأ بهذا ءايلع نم باشا نصب ل

 دشني ناكو اهيلع سولحلاب ني تيلاردع تر ىتلا ةدسلا ىلع سلاج وهو

 ددوببلاب ىدرفتت ءانعلا نموا ,دوسم ريغ تدسف رابدبلا تلخ
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 كي د عج ناب لو تقرا ا اع اا الأ م 3

 ريزولا نناوكسملا كاد رود.اميمملا نم.جرخ 4و قرووكذ كار ناعلا ف ة.فو» ن 6 كلا هل انمز د لزب

 رجف لطافالا: نما ةعامج اي لا لي اناواهبلل لابقالا ى غلاب ذ ههطمر سيركلن تكلل ماظن
 كك ْ نابكرلا 0 تراس هر مهبلع رهظو سلجم ةدع ى ةرظانملاو لادجلا مجد

 0 قى فكفلدر ان 0 اقلا رشابو اهءاجف دادغبب ةيماظنلا متسردمب سيردنلا هيلا

 2 ككرذ من هلام محدن تعفترأو قارعلا لها هد بجعاو ةيامعرأو نيناسثو عمرأ رع كيرالا

 نيضيقو جا طقتالاو دهرلا|ىقيررط,ةةعكلببو ةيامعبولو عيناستوا نراست مني ةدعقلا ذ قيويلع نارام
 قشمد ةنيدمب ماقاف ماشلا ىلا هجون عجر ايلذ

 عضارملاو دهاشملا ةرايزو ةدابعلا ىفدبنتجاو سدقلا ثيبلا ىلا اهنم لقتناو هنم ىبرغلا بناجلا

 برغملا دالب ىلا ر حبلا ىف, ب وكرلا اهنم دضقإهنا لاقيو ةدم ةيرددكسالاب ماقاو رصم دصق مث ةمظعملا

 لادم هلال اشا ىاروكذ لاسم نكرم يح ادع نفقات رد ل عيري تسال عا 2 منع لع
 كلذ داع مث ةبحانلا فيكلت نع همزع فرصضف روكذللا نيفشات ند فسوب 0 ككلذك وه انيبف

 طعيسولا كن 8 5 اهريشأ وهام اننم نونف ةدع ىف ةديفملا 2 كل فلصو هسفنب لغتشاو سوط هئطو

 نقونلو سب ار هييجكلا سفينا نم رهو نيدلا 0 ءابحا اهنمو هقفلا ىف ةصالخلاو زبجولاو

 هلها ريغ ىلع دب نونظملاو دصاقلاو ملعلا رايعمو رظنلا ثكحمو ةفسالفلا تفابت هلو لدجلا ملع ىف
 كر نيلوقلا ةققحو لاعلا ني دتنا[ررطالا انس ئنبصلا هللإءايساأ جرش ىف ىنسالا دصقللاو
 اهب سيردتل أوروداسيل ىلا, دوعلاب منلا مث ةعفان اهلكو ةريثك

 م ىلا بابجاف ةيب ءاظنلا ةسردملاب

 1 وش ةيفوصلل ةاقياخ ا هنطو 0 مدس 0 فكلد بكرت مث ف ردا ! 23 دعد

 ديعس ودا ظفاحلا 0 هيسن ام تككيلد 9 هل كردو هدر لا 00 0 نلا سب 0 دوعقلاو

 هلوق وهو ليذلا ىف ىناعمسلا
 هيبشتلا نعابي ل أاريمق .هدخ ىف هغدص براقع تكيلج

 ةيفبثيلح |( ويك بئاجحلا نمف اهجربب لحد ةاندنع دقلو

 هدريرخلا فق ىنابهصالا دامعلا هيلا بسنو ملعأ هللأو ةربغل رخآ عت ف نيئيبلا نبذه ثبيارو

 ايهو نيتيبلا نيذه

 ردزا دخ مثلب ةنم تيظحو مكمعزب نورت امك ثوبص ىنبه

 6 عماجلا ةبوأز ف شسورادسلا]ر كذب ةدم



 الكا

 بدا"ى قازرشالا باتك بحاص ىورهلا دعسوبا ذخا هنعو ءاهقنلا تاقبط قف فيطل باتك

 ةيايعبراو هر نامث لس لاوش ىف فوثو ةأورو تبدحلا عوسصو ثتاموكحلا ضمًأوغو ءاضقلا

 ةهلديلا نيعلا فب ىدابعلاو ىلاعت هللا ميحر ميايثلثو نيعبسو سيخ نس ىف مندالو ثناكو

 كغ مالكلا مدقت دقو رردكذل4ا دابع ىلا ةبسنلا ةذه ةلممم لاد فىلالا دعبو ةدحوملا ءابلا دندشنو

 ىورهلا

 بحمد ةيعفاشلا ءامقفلا 0م مامأ ىهفاشلا ةيقفلا فقورملا ىرضخلا يا نب 02 هللا ندعوا

 ئفاشلا هقف ارشان وزمن ماقاو ىشاشلا لاقفلا ركب ىبا ةذمالت نابعا نم ناكو ىسرافلار كب ابا
 هنع نويناسارخلا املقن ةبيرغ ةوجو بهذ4لا ىف هلو نايسنلا ةلفو ظفحلا ةوق ىف لثملا هب برضي ناكو

 الرد ا داوم 5 ا 0 هنأ هلع ل ىنفاشلا نع فورد

 رقطط ظئالق نع ودل 0 1 نبع انا ريغان 1 ا هلأ لم كانكا خذ غافل

 اعل ااا ل تيك نعال 0 قرطاف:اكهبلارطنلا ةزببجألا ندور لاول
 ةمالق نم تناك نا "اع ا] ةذه باوج 52 0 كك مليا 10 دقو ركفتن مل ةفكتلاقف نكح ىوشلا

 اهدي نال تكل ل | افا نم تناك ن أ 0 اج نيدنلا رافظا

 قام زاك لكلا ل فل يطمن! ةصيلت 5 00 ةلثشللا
 انف "اهيل ىزعن :اطفر اعيجالا ار ظنا :ةبسلات' اضاك ةراضلا "كف رومي اهننتل _و ذيل ولاه نبال
 قاعت هللا همحر ةيامثلتلاو نينامثلا رشع ع ىف قوثو ةقث ناكو اضيا ثيدخحلاب ةفرعم هل تناكو رظنيلف

 همسأو ةدادجا ضعب ىلا ةبسنلا ةذه ءار اهدعبو ةمجخملا داضلا نوكسو ةمجخملا ءاحخلا رسكت ىرضخلاو

 لوب نم اماف نيتعللا ىدحا ىهورضخلا نم داضلا نكسب ءاجلا رسكر نم ع اذهرضخلا

 0 الرمل هلا ةيسنلا 2 داضلا |اوهفي ! ورضا ااقب نا هسايقف داضلا رسكو ء ءاجلا حفار لا
6 

 اَيضو,ةدحوملا .ءابلا ديدشتو ةمجتملا . نبشلا تغب .وبشلاو ءىبش هلع جرخ# الدر وهو

 اهيقف نآكو «, روك دلال لع ىبأ جيشا دا 0 1 0 | ىهو هيوبش ىل | ةسنلا ةذهرواولا .وكسو

 ىلاعن هللا همحر ورم لها نم ًالضاف

 نكي مل ىعفاشلا هيقفلا ىسوطلا نيدلا نيز مالسالا ةج ىلازغلا دمحأ نب دهن نب دجهت نب دهن دماحوبأ

 ري مدق مث ىناكذارلا ديحا ىلع سوطي ةرمأ اديمق لغتشإ هلم ةرصع رخآ ع ةيعفاشلا ةفئاطلل
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 مورلا ةهج ىلا الوسر مهنم هجوتو نيبرصملا ةهج نم ةبابن رصيب ءاضقلا ىلوتو ىدييحلا هللا دبعوبا
 رع كاغكو ةرابتاو ميضفاشلا 'ءامالا فقانما ب اتكو كرانيش ةيئاعك هن فيئاضت لدع هلو

 انيك ىنالوكام ى 7 الإ كر سل اح ل لا الا

 ةييصيرما ىلصم قريسلا دعب ٌةعيجلا موي ميلع ىكلصو ةيايعبرأو نيسيخو عبرأ

 ةنس ج مدا دادغب عر هيضلنم طظفاحلا ثراث نب ع نب دمحأ زكب ىبأ ب بنىيطخلا ةيجرل

 هللا همحر هنم ثيددحلا عوسو رو ككل ىعاضقلا هللا ديعاووا ةنمطلا ١ك ع از ح 2و ديايعبرأو نيعر و سمخ

 ةربزو نع ملعب ناك هنأو او رصد بحاص «طديجلا ىاخا ند د رهاظلا 3 ةيجرت 22 ةركذ 0 دقو كامب

 ةلسنلا| هذه طلمبم نبع عم ىلا دعدو رمويوخلا داضلا حذو ناقلا مج ىعاضقلاو قارجرجلا عطقالا

 كتكلانم نب د رمع هما و صالاو رثكالا ودوريمح نم وه الايد انذنع نب لاعم نباود لاقيو ةعاضق ىلا

 نارسع وه ىل لصلا بحاص راج مرتو اثر ذعو ةنيبجو ىلبو بلك ابينم ةريثك لاق هيلا بيسيو

 راجل داس ل 591 ايا ره روكتلا راصتلا نا ليقبا قزاغ كرت راجتلا ىو نبا
 لاف هللا همحر رصم رهوج دداقلا لوخد ليف ةداهثلتو نيسيخو نايث دس قون رددغب نزرعيو

 عرو زربم لضام ماما ىهفاشلا هيقفلا ىدوعسملا ديحأ نب دوعسم نب ثكلملا دبع نب دهن هللا ديعوبأ

 نسم اليلق كورد هيف نسحاو ىنزلارصتخم جرشو قزورملا لافقلا ركب ىبا ىلع هقفثورم لها نم

 ثلافلا بابلإ ىف نايبالا ىف طيسولا بانك ىف ىلازغلا هنع ىكحو 1 أ ةذاتسا نع ثيدحلا

 ا لاعن 0 | ىبتنا مث اضيشا لكاباال الحول عرف لاقف ةفيطل رئلّدسم ثنحلا هب عقب اهبف

 رض ملف ىسركلا ىلع وهو ةلئسملا هذه نع لافقلا لّئس دقف ضيب وه اذاف ثكرك ىنام ناكال
 نيسلا لكاب ملو همك ىنام لكا دق نوكيف لك ايو قطانلا هم ذخت):ةذيملت ىدوعسملا لاقف باوجلا

 ةيامعبراو نيرشعو فين ةنس ىدوعسملا فوتو لبحلا ىئاطل نم ةلبحلا ةذهو هنم ثككلذ نسحتساف

 دوعسم ةدج كا هتيسنو ىلاعت هللا همحر وريد

 ىعفاشلا ميقفلا ىورهلا ىداعلا دابع نب دللا دبع ند دمت ند ديحأ ند دهت مصاعوبا ىضاقلا

 راصو ىماطسلا ريع ىئبا ىصاقلا لدع ءروداسيئدو يدا دابا ىضاقلا ىلع ارب ةهقق

 ابتك ىنسو مهنع ذخاو دياشملا نم اريثك اقلخ ىقلو دالبلا ىف لقنترظنلا قيقد اننفتم اماما
 ماو ىقناعيسلا ىلع درلا باتكو العلا كل ب .هذم 1 1 طوسملاو ء اضقلا بدا ايهنم ةعفان
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 تابفا 6 هللا ككراب ال « :يعبلل ابطاخخم لوقيف عامجلا م ا هب كرلظيو غضملا نم نكيني ال

 ةيايتلثو قنيدحو ىدحأ ةئس بجر رشع ثلاث سيمخلا م فولو © تانج ل بان الا ع نيج

 ةداعالا ىلا ةجاح الف ىناشافلاو ىزورملا ةبسن ىلع مالكا مدقن دقو ىلاعت هللا هيحر وريب

 هفاشلا باحصأ ماما ىعفاشلا هيقفلا ىندوالا اقرو نب رصن نب دج نب هللا دبع نب دهترك وبا

 ماقو فرضا مج اسيد ام رع فق ىروباسنلا عيببلا ن نب هللا دبع وبأ م مالا ةركذ ةرصع ىف

 2 لولا عبيبر رمش ىف 20 ةريصقت ىلع مهاكباو 0 دهزأ نم ناو ةدم اندنعروداسينب

 راوسلا نوليعتبو ةريهلا لبو عتدرالاو ليلاعت انلا اميسح) نايالكب«نتقذو ازاصتجم قرا ؟نلئو قياس هر
 ملاق اذكه ارا ىرق نم يرق ىهو ةندوا ىلا ةبسنلا ةذه نون اهدعبو ةليبملا لادلا يتافو

 ملعلاب لاغتتشالا نمز ىف انخباشم ضعب ثعيسو ىدوالا نولوقبو هنوؤرح ءابقفلاو ىناعمسلا

 عضأوم ى طيسولا بحاص ةركذو بهذملا ىف ةوجو هلو ملعا هللاو ةرمهلا 0 ىندوالاوه لوقي

 ةلحم ىهو ةمجعم لاذ ىلالا دعبو ةدونفم ةدحوم ءاب فلا ماللا دعيو قاكلا يشفب ذابالكو ةديدنع

 ّط ىلع ند ىنيسحلا ن نسحعلا ىنب دهن نب ديحارصنوبأ نقلا ظفاحلا كس سلو اراك

 نامث نس ةرخالا ىدامج نم نيقب عبسل قونو مقث ناكو ثيدحلا ةيئا دحا ىذابالكلا متسر

 سس دعس وبا ظفاححلا ةركذ اذكه ثلق ىلاعت هللا همحر ةيامعبرأو نيتس مدس ةدلومو ةيايثلثو نيعسنو

 0س و ةافولا عبرات نع ادلوملا خر ان رخا هناف طاغ وهو ىذابالكلا ةافو خيران ىف قاعمسلا

 هلاح ىلع هتكرتف ةركذ نم دجا ملف ةديدع تابج

 ىدللا ديعوبا مكامعلا ةركذ ىعفاشلا هيقفلا ىس .تراقلا ةيوهاش نب ىل ء نب دمحا نب دهحتركب وبا

 اندالب ىلا عتيد روب اسجل كا فرصا مث ذ اراخب 0 جرخ مث انام هز روب اسيبب م افا لاقوروباسين ا

 ريكس اك كال انزل نيباسو نيدانثا ظنس قولو 0 اهينطإا باكو نا عجر مل 7 ءاضقلا ىلوف يوان

 مساع | ملو ةريغ ن نع ةلوقلم اهرن ملو اهب درفلن' ةديعب ةوجو بمسذملا ىنهلو قاعت هللا هيحر روباسيند

 نم ةانثم ءاب مث ةحؤتفم وأو مل ةحوتفم ءاه ىلالا دعبو ةمجعملا نيشلاب هيوهاشو هقفلا ذخأ نمع

 حاصلا باتك ىف ىردوجلا لاق دقف هبو امأو فكلما ةاشلاف بكرم ىدجع مسأ وهو ةنكاس اهنعت

 ظيبظع ةرروك اهناف سراف امأو ادحاو امسا ًالعجف ثوص عم ىنب مسأ م ءاهسالا نم ةوحتلاو :هياويرس

 بطن سلبت سلال

 ىعاضقلا ملسم نب ده نب ميهربأ نب نويكح نب ىلع نب رفعج نب ةمالس نب ده هللا ديعويأ
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 نيعسلا هم قى هنم عيش هنأ (عرَد ىقوصلار كب وبا هلع كفرو وحلا ملع ل لخدللا باتكو دو دم و

 حر ريهاشم ءالبن مهلك تثتبد لدا ّض متيوأرو ءارفلا بحاص مصاع ند كاس ةدجو نيتيامو

 رعاشلا ىمورلا نبا نأ هل ليقف لباد ند ليعيسا ريزولاب الصتم روكذملا لضفملا ناكو ىاعت هللا

 ىو انتايبا لضفملا ىف ليعف ةاياطع ىمورلا ندا منحوريزولا ىلع ككلذ قشف ةاجه ةركذ مدقملا

 اغلا ةرركلف هيي ب ور افسح اسك نإ تفي كرف

 اس يارس د, ا تاي تلي
 ب ءادوسلاب ىنكبي اصخش دوسالا ىبا داوس نم تنوكشو

 ءايبعالا كيج نين الا كيملا لما تضعي نإ هلا بال

 قى قحسا و حفلا ةركذ اعلطم املاع اههيقف ناك ىروباسينلا رذنما 0 ميهردأ نس دهن ركب وبأ

 قئفاوملا هبتك ىلا جانحاو اهلثم قئصي مل ابتك ءايلعلا ىنالتخا ىف قنص لاقو ءابقفلا ثاقبط
 هتك نمو ىلاعت هللا هيحر ةياهثلثو رشع وأ عسا لس ةكيب قوتو هقفلا ذخأ نمع ملعا الو فقلاخلك او

 هاذ لع يفرق ةزدكإ ىلع لدي زينك اقك وهو كنارشإلا باك ءانملعلاىالتخا ىف ةرويشملا
 لاددلخا ىوفر. فارشالا نيريكا طرتسلا بانك هلو ابغتماو اعقناو بيدكلانيسحلا:نمروهو ةمثآلا
 ريغص وهو عامجالا باتتك هلو اضيا مهبهاذم لقنو ءاياعلا

 كح 6-0 ناك ىمهفاشلا هيقفلا ىناشافلا ىزورملا دهم نب هللا دبع نب ديحا نب دج دبز ودا

 ىبا نع مقفلا ذخا .ةبيرغ ةوجو ميف ملو بهذملل اظاحو دهزلاب اروهشم رظنلا نسح ءالجالا

 ودا ظفاحلا هئم عممسو اهب ثدحو دادغب لخدو ىزورملا لافقلا ركب وبا هنع ذخاو ىزورملا قعسا

 نينس عبس اسب رواج ةكم ىلا جرخ م ىلءامحملا مسقلا ند دمحا نب دهتو ئنتطقرادلا نسحلا

 نم لجا دبز وبأو بيطخغلا لاق ىريرفلا فسوي نب دقت نع راجل د يكصا فكانهب كدحو

 نا ملعا ايف ةكم ىلا روباسن نم دبز ابا هيقفلا ثلداعزازبلا ركب وبا لآقو بانتكلا اذه ىور

 قزور-لا دبيز ابا ثعيس هيقفلا ىهناحلا ده نب دمحا لاقو ةيطخ ىنعي هيلع ثبنك :ةكئاللا

 هلا بوز اير السلا لان لّيريجتلالوقل هئاكو ةكيب انا ماسإا "ا ملسو ةبلع كلا عاص دل لونمر تيار لوي
 ىدزنلا دش عم ةبج الب ءانشلا ربعي ناكف ءىش ىلع ردقي ال اريقف ةرما لوا ىف ناكو هئطو ىلا هبحصأ

 ىبعشي ال ناكو رقفلا 3 ىنعي وشحلا سبل نم ىلعنملا ةلع ىب لوقت فكلد فدل لبق اذاف دالبلا فكات

 ناكف هنانسا تظفاستو نسا دقو ةريعرخا ىف ايندلا هيلع تلبقا مث هلاح نطاب ىلع ادحا عاطي نا
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 قلتجلابل الاطوار ليسا ناك ناو نال فلذا نابل لا نو اكاديا اانقردا م

 نب ميهربا نب ىسيع ند ىسوم نب نوره نب ناييلس ند ده نب ناميلس نب ده ليسوا
 ىعفاشلا هيقفلا اراد ىروداسينلا ادلومو ًالصا ىناهبصالا ىكولعصلاد نورعللا ىلجعلا ىفنتلا رشد

 لاقف هخبرات ى هللا دبعوبأ مكاحلا ةركذ بناكلا ىضورعلا رعاشلا ىوعتلا بيدالا ملكتملا رسفملا

 جرخ مث مىلعلا قرعبتو هيلع هقفثو ىزورملا 00 ابا بحص هنأو 3أو هباحكأ ةيققو هذ :: ربح

 ايلف نينس اهب م اقاف نامبصأ ىلا ىعدتسا نأ ىلا نينس ابي سردو ةرصبلا لخدو قارعلا ىلإ

 متاهل ن 0 ةيايثاثو نيئلتو عبس نس روباسين دروف ايفختتس م جرخ بيطلاويا ممع ميلا م

 0 كلذكو ء-اطغم دحعقيف 1 0 --- راحو هلا روع سلا ناكو ماي سلا بح

 قفاوم قبب ملو رظنلا س اجم هل اودقع ءازعلا عرف 9 3 را نم ثغمو صضاقو سيئر

 ندم اكن -- نأ مروا يدلل دعد قرم :تاشلا ةرضحو مم دقنتو ماضفب را الا ولاكم الو

 تحجاصلا ناكو روباسين ءابقف ذخأ هنعو ىتفاو سردو فككلذ..ىلا ناجااف ناببصاب ةء 1 , مهفلخ

 ركب عما ءديلولاوبأ را هنسفشت لكم ةقرل حلو هلت كك 1 ولعصلا لكسب ل أوقب دابع نبا

 نيعستو ثس ةرض هن قلو كنااكو ىكردراعصلا ل نوك نار دقي نو لاقف ىكرولعصل او لافقلا

 ةرشع ثلث ةنس هقفنلل ىفقنلا نع 0 سلجم رضحو ةراكيفلتو سيخ ةنس ثيدحلا عوسو نيننامو

 ةدلو 0 0 حلا ناديم ىلا هنز هئزانج ثليحو رود اسيئب نيئسو عسسلا كر ا

 مدقل دقو ىلاعن هللا هيحر هيف سردي ن 5 دل دجسملا ىف نذدو ىلضف هيلع ةولصال بيطلا ابا

 ىكولعصلا ىلع مالكلاو نيسلا فرح ىت هنباركذ

 ءاهقفلا رابك نم ىعفاشلا هيقفلا ىدادقبلا ىبضلا مصاع نب هملس نب لصفملا نب دهم بيطلاوبا
 سايلاوبا ناك اذبلو ٠ 2 افوصوم ناكو يبرس نب سابعلا ىبا نع هقفلا ذا مهيمدقتمو

 لاف 1 ع لقا فوتو 2 دكردع" امك لنمو 3 ةياغ هميلعت ىلا ليميو لابقالا لك هيلع لبقي

 ةلمملا" رم نيسلا رتفب ةماسو ةئسح ةوجو بنَهذمإلا ىن هلو ىلاعت هللا همحر ب بابشلا ضغوهو ةيامثلثو

 انيق كفا ملقم موغللا ىبضلا ةضاع نب ةيلس نب لسافلا 21 ميلاد هللا
 هلالعلا تارعالاب لنا اطل ايطدألا فرك كراكو نارقلا 7 لئاطمر الدال قاف 0

 نسل باعك فلذ لف الكيف ا طستل نصل تنام ليلذتلا» للم اسوة ركام ١
 ثلا 0 ا حم ةغللا مف مرا باتك قياصلا

0 

 انآ 1.92
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 هللا همحر ةيامثلثو نينسو ثس نس قوت هنا ليذلا بانك ىف ىناعيسلا لاقو نينيامو نيعستو

 لافقلا ةمجرن ىف هلاق لوالا لوقلاو ىشاشلا ةمحرن ىفاضإأ باسنالا بانك ىن لاق اذكه ىلاعت

 ابنم جرخ نوحي» رب ءارو. ةنيدم ئهو فلا امهنيب نيتيجعم نينيشت شاشاا ىلا ةبسن ىشاشلاو

 ودهو ةلدابعلا ف كلذ ركذ قيس دقو ىزورملا لافقلا ريغ لافقلا اذهو ءاملعلا نم .ةعامج

 اذه نع رخاتم

 ةقيتع ماسلا 3 دجأ ىعفاشلا هيقفلا ىسجرساملا 0 ند لد ند ىلع نيادع نٌسحلا وذا

 ايا بحصو زاجلاو قارعلاو ناسار#ب مقفت لئاسملا حورفو هبسيترثو بهذملاب مفرعأو ناسارخب

 فلخ# ناكو 00 ىلا عجر مث ١ ثام نأ ىلا همزلو رصم ىلا هعم جرخو هيلع هقفثو ىزورملا قعسا

 ةيامثلثو نيعبرأو عمرا ةنس ناسارخ ىلا فرصنا مل اهنع همايق دعب هسلاجم ىف ةريره ىبا نبا ىلع

 لموملا هلاخ نم عيسو ىربطلا بيطلا وبا ىضاقلا هقفن هيلعو اهوابقف ذخا هنعو رودامسيلد سردو

 ىلعالا ديع ندا سوبو ىدزملا باجصأ نم رص عميسو ىبسج نسأملا ىسيع ني نسحلا نيا

 ىدحا ةنس بجر ىف ةئسلا راد ىف ءالمالا سلجم هل دقع عيبلا نب هللا ديبعوبا مكاحلا لاقو فدخل

 عدرأ ةنس ةرخالا ىدامج سداس سيمخلا ةيشع ىف نفدو ءاعبرالا ةيشع قوثو ةبايثلثو نينامثو

 نيدايثو ثلث ةنس 0 نر ينخكتسا ىدأ 70 ةنس نوعبسو ثس ةريعو ةياهئاثو نيناسثو

 الر وسكم 0 مث ةنكاس ءارو ةلمبم ةحوتفم 0 نلالا دغدو ميملا 0-5 ىسجرساملاو ىلاعت هللا هيحر

 سجرسام 34 ىسيع نب ا ىببا دجل ساوهو سج رسام ىلا ةيسنلا ةذه ةيناث نيس اهدعب

 ثني نبا روكذملا ميقفلا نسعلا وناو كرابملا نب هللا دبع دي ىلع ماساف اينارصن ناك 0

 روكذللا سجرسام ىلا لكلا ةبسنو هيلا بسنفروكذملا ىلع ىبا

 ميقفلا نتعلاب ىورعبا ىناجرجلا لبقو ىذابارتسالا ميهربأ نن نيحتلا زر اديقروللا ننغونا

 بادالا ىف امدقم ناكو بهذملا ىف ةنسح ةوجو هلو ةرصغ ىف أروهشم اعرو الضاف اهبقف ّك اك ىعفاشلا

 نب اذه ني لفكنلبلا دنع ميعن ابا عميس لدجلاو رظنلا ىف نيزربملا ءايلعلا نو تاارقلاو نارقلا ملع

 لدكد مث عسسل نب رخآ ىلا ان ماك هلاك نيئلثو و عبس ةنس روداسين د وو ةدلبب لإ ارقآو ىدع

 نيعبرالا دعب بتكو قارعلا 'لخدو رفعج ند هللا, دابغ نب دوأد ىبا دنسم عيسف 0

 قوتو صاقلا نبا سابعلا ىسال  صخلبلا بثاتك جرشو ة احرلاو عاهس !ةردك ناي ريكس

 مسللا مسيحر ةئس نيعبسو سيخ نا وهو ةيايثاثو نيدامثو ثس ةنس ىعضالا دبع 0 00

 لاثلا ءانلاو ةيجعملا ءاجلا متفب نشخلاو ىناجرجلاو ىذائارتسالا نلع مالكلا مدقن دقو ىلاعت
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 ذخا ءاهقفلا هليج' نم ناك ىدادغبلا ىعفاشلا هيقفلا قريصلاب ىنورعملا هللا دبع ني. ده رك ونا

 هقفلا لوصا ى هلو لوصالا ملعو سايقلاو رظالا ف قذحلاب ريعشأو 00 م ىبا نع هقفلا

 قريصلا ركب ابا نأ لوضالا ىف هفنص ىذلا هباتك ىقلافقلاركروبا 0 هلثم ىلا.قبسي مل ناكك

 طورشلا ملع ىف 5 عورشلل انراجصا 0 مه لوا وهو ىعفاشلا دعي لوضالاب سانلا ملعا ناك

 ةنسرخالا ع 2 رد رمش ندا نقلا نال سدخلا م١ قودو ناسحالا لك هيف نسحا اياتتك هيف قئصو

 ءارلا سشقوا ابحت 00 هانانثملا ءايلا نو كدا قريصلاو ىلاعت هللا همحر ةيايثلثو نيثلث

 اهديبقنو اهطبض اهركذيب ثدصق امناو مهاردل أو ريناندلا نرص نمل ةروبشم ةبسنلا ةذه ءاف اهدعبو

 ءارلاو داصلا رسكت نوقطني سائلا نم اريثك ثدار دقف

 اندحعم اييقف ناك ةعفادم الب ةرصع مامأ ى ءفاشلا 57 قفل أ ىشاشل !لافقلا ليا ب ىلع ند دج ركب ونأ

 زاجلاو قارع ءلاو ناسارخ ىل ١! لحر هتقو ىنهلثم !تسامت ءارو اي اهب نكي مل ارعاش ايوغل ايلوصا

 فدص ند كدأو وهو ةريثك كتافنصم هلو جرس نبأ نع هقفلا نكلإو دالبل | ىف ةركذ راسو روغثلاو ماشلاو

 تل جرش هلو هقفلا لوصف ذ تانك د ءابقفلا نم نسحلا 1

 2 0 هللا دبع ويأو هللا 01 ةهنع كفقرذ دنأ أرقأو ىئربطلا ربرج نس دج نع قفرو ةدالد ىف

 2 0 همك بيرقتلا باتك بحاص 3 كلو وذو ةريثك ةعامجو ىملسلا نيكل ا

 10 0 لاق هنكك« ندرلا: بانك نم ىناعلا كالا لف قلازغلا هزكذ دقو طستنلاو ةباتلا ف

 مميتلا ب تناكك عرم) | تانلا كباشلا ف 111 ا كردلكتشم جرش ىف جلاب لاق مساقلا هب أوو

 بدبرقت قل ا اذلف لاق مث مس اقلا هنيا هنأ لبقو لافقلا رك وداوه ببرقتلا بحاص نا

 ةيلداعل | مماتتلاو دملاب بتكلا ةنازخ َك ةنايتتتاو يكسو سيخ دنع لاوش ف وه ثبارو تلق ماييالا ىل لع

 هيلع تتكاو 0 دلجم رشع باسح نم م تادلعم مس ىف بيرقتلا تانك ةسورحملا قشمدد

 خيشللا ةروكذملا ةخسنلا تناك دقو ىشاشلا لافقلاركب ىسبا نب مساقلا نسسحلا ىببا ىينضت مناب
 بيرقنلا اذهو ابفقو هناد هطخ اهيلعو ىلاعت هللا ءاش نأ ةركذ قالا ىروباسينلا دوعسم ىنيدلا بطو

 ل تدب اذبلف وه هنودقتعي ءابقفلا نم اريثك اقلخ ثمار ىناف ىزارلا ميلسل ذل بدرقتلا ريغ

 ىذلاوهبيبرقتلا اذهو نسابلا ا مذلاو دوجولا ليلق لافقلا نال ىذلا ببرقتلاو

 ىراريشلا ا ا ار كارلا ذقلا ةافو ىف نالتخالا عقو دقو ناسارخ ءامقف هب جرحت

 عببلا نباب فورعمل ا هللا ديعوبأ مكامحلا لاقو ةيايثلثو نيئلثو ثس ةنس ىف قون ءاهقفلا تقطف

 بدسكو هنع ثبتك لاقو ةياثلثو نيتسو سيخ ةنس ةجلا ىذ ىف شاشلاب ىنوثادنا ىروباسينلا
 ىدحا نس ىف هثدالو تناكو لاقف دازو باسنالا بانك ىف ىناعيسلا نبا اذه ىلع هقفاوو ىنع
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 ا! رضهاذكل| شانلاو نوخبكلدل لاقي (اعذلا, ايرعما يزل كعةميدق ةديدم .ىلااةبسنل هذه ىققرتلا
 اهرسكي لوق مهضعبو اههضب لوقي مهضعبو فورخخلا ثلاث ءانلا يتقي لوقي مهضعب ةبسنلا ةذه ةيفيك ىف
 ميملاو ءانلارسك اميدق هفرعن انك ئىذلاو ميلا رسكو 0 ةندملا .ككدانا لها ناسل 0 كوادتإلاو

 مالك اذهلاةيطدي امل ئنعم لوقي دخاو لكو ميلا ءانلا_ مصب ةفرغملا لهاو نؤقونتملا هلوقي ىذلاو اعيمج
 لي لاقيؤينلا ارو انا كلذ نم هدرز ارك ةيجان ىلا ع لهباهار نما كلارا لع هلا: ئناغشنلا
 تاكل يول نيرتللا 2 كاست ند

 ىرصلا ىعفاشلا هيقفلا دازحلا نداب نورعملا قنانكلا رفعج ند لدي ند ديحأ ند دهحت ركب وبأ

 ماع ةلد اضم 2 قفد ةدئافلا ريثك محلا ريغص بانك وهو بهذا 6 عورفلا تانك بحاص

 0 نعل 5 احرش ىزورملا لافقلا هحرش رابكلا ةمئالا نم ةعايج هحرشب ىنتغاو 7

 لاقو كزو ا 3 ال أ نع هقفلا 6 ا دال 58 0و و حورشل كس هيف 0 |

 قف مناءانم ا تذبلا قع هعضو ىذلا هباتك ف شيطاب نب نيدلا دايع انيحاص

 لاقو ىنزملا اهيف قون ىتلا ةئسلا ىن دلو دادحلا ندا ناف هيف مهو دقو ىنزملا ميهربأ باحعأ نايعأ

 نم نوك, نأ نكمي فيكف قنزملا ميذ.ثام ىذلا يلا ىندلو هنا ططخلا باتك فق ىعاضقلا

 عب [ ىلإلا كيدسنوا لاولطلا فكل ذو اطاغرا ذه. اراظل نطاالثل افكلذ ىلع تهن,انيناو ةباعسإ
 فعلت ى اهيلع مالكلا قبس دقو ىردنكسالا دادحتلا رفاط ةمجرت ىن اهتركذ ىنلا ةيلاذلا تايبالا
 كلانناكإ نشير ذهل وها صيب ءاضقلا كلوت ناش نلع اصاوغ اقتحم نيفادا دحلا | نبا اكو ةيجّرتلا
 ايندلا بئاجع هنمز ىف لاقي ناكو ثداوحلاو ىواتفلا ىف هدصقتو همظعتو همركت اياعرلاو كولملا

 ناضمر رمش نم نيش كرشمل هنادالو كك دادحلا ند ىلع درلاو ةايملا ةفاظنو دالحلا بسضغ كنلث

 نييعبراو عبرأ رم ىناعيسلا لاقو ال [لقلتاو نيعبرأو سيخ دنس قولو نينيامو نبلسو درأ ةئس

 دادحلا ندا نأ رصم 1مل باتك ىف ىعاضقلا ركذو ةرجغو .ىاشتلا] ندحرلا دبع ىا نع ثدنحو

 زيصم ةقيانم: كاب ىلع برح ةينين ةبايثلثو 0 لإ نم هفرصنم دنع.قؤت روكذملا

 5 00 مقفل اأو 0 1 0 هه 0 57 3 0 . ناي ةرجزعلا عندو ف 0 3

 كفلا دخت لاد مث لادلا ديد دشتو ذل يمل ءاحلا 0 دادحلاو ىلاعت هللا هيحر ناموبو زيا ةعدرأو

 هيلا بسنف ةعييتو ديدحلا ليغ ةهدادجا دحأ ن 5و
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 مهفطألب حا لعجت مدامحد بهذم نع ةغر اذه نأ سانلا تكيف ميلا ددرتتو لجرلا اذه ىلا

 ب رسلا 5 38 لوقبو ككنذ ظفرعمو سانلا ليواقا نالتخا 320 بحتو 00 0

 تجرخ م قول لق ىف عدل أو مالك لأز امو.ى فاغلا تثثعمز. 'لف لاق 0 م 7 7 0

 لاقف ا نع 9 لاق انف فللقف ةلثسم كك هداسلح ةرضخع# ى ,ضاقلا ى قار هلأ ل

 ركذو ةريثك .ةرابخاو قبال بهشا فرعا ام ركنملاك مهضعب لاقف 5 5 - 8 ل
 كثيبح نا لينا نولوط ن ند د ل يحل ةرم .نحأ ذل ود اذه دجهتو لاق رصم ا تانك قا 5 ءةلأ

 قكلد بجعءاف ا اضوكو هنم برش هد ءوضولأو نم هامل برش نع نيانلا هقول كه رذاعباب هتياقس

 يي نجم ردنا نواس انلاو ةلصب هيلا هجوو هتقول هفرصو نولوط ن د

 سارا هسقو ىف ةيعفاشلا ءابقفلل نكي مل ىعفاشلا هيقفلا ىذمرتلا رصن نب ذيحا نب دهرفعجوبا
 نب فىسوبو ىرصلا ريك ند ىبيحعلا نع أم ثدحأاو دادغب نكسي ناكو لقن رثكا ا عورأ ٍ ديم

 اسمهربغو عناق ند ىفابلا دبعو ىضاقلا لماك نب ديحأ ع قورو مرتك ىلا ند ريثكو ىدع

 لام لشلا»لناع نب اذبيحا ثيطلا ويا اقوا ابندلا»نفادهزلاو: لضفلاو ملعلا: لما نئاققف ناك
 لوسر ثيبدح نلت ل مدمر لأ رفذعج ايما ا ياش نب ريع صفح ىئبا دلاو

 ُك ا ىف للقتلا نم ا ةعدب الا سلاو 0 00 لوبهجم فيكلاو لوقعم لوزنلا
 ةعس توقن' هنأ ةريخأ هنأ دايح نس 0 ند دهت ريخارقفلا ىلع أربصو اعروو ارقف ةميظع ةلاك

 اهريغ ىدنع نكي مل لاقف تلمع فيك ثلق لاق ثابح ثلث لاق وا تابح :سيخ.امويرشع

 ىرج# ناك هنا ىحذلا جاجزلا قدا وبأ كو ةدحاو مب 1 اتسكفثابفل ام تيرتشاف

 خ2 .ةيدح ئبا بسهذم اع تثببفعفتا لوق ناكو اش ادحا لاسي ال ن اكو مهار د ةعد 1 ارهش ل هيلع

 لوق تب.هقفن دق هللا لوسر اب تلقف تثجحح ماع ند دما نوحسم ىف ملسو و ةيلع هللا ىلص ىلا تيارق

 دادس قفأو ام هنم ذخ لاقف سنأ ند ككلام لوقي ذخافا تلقفال لاق دد ذخاف) دفسح عسا

 اك اك تهل انكأت لوما لابع درو ىعينس ذخا هنأ الا هلوقب وه ام لاقف ىفاشلا لوقب ذخاف ثلق

 نومام ةقثوه ىتطفرادلا لاقو ىففاشلا بتك تبتكو رصم ىلا ايورلا ةذهرثا ىف تجرخف

 نيثيام ةنس ةلا ىذ ىف مندالو تناكو تنس نيرشعو اعشت ثيدحلا تينك لوقبب ناكو ككسان

 نيشانمو نيعسلو سيخ ا رجلا نم كللخ هليل 8 ةرشع ىدحال فودو نيباسو رشع سدس دقو

 ةرسل فق قناعيسلا لاقو قامعت هللا هي < اهيظع اطالتخا ةرمع رخآ ىن طلتخ+ا دق ناكو هبسيش رجخي ملو

 1.1] ا!
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 اكل د رتفو خيرانلاو هقفلاو ثيدحلاو ربسفتلا اهم ةريثك نونف.ى اماما ناكر بيشلا جيراتلاو ريبكلا

 مل نيدبتجملا ةمثالا نم ناكو هلضف ةرازغو هملع ةعس ىلع لدن ةديدع نونف ىف ةعبام تافئصم هلو

 ةركذ ىتايسو هبهذم ىلع ارارط نباب فورعملا ىناوربملا ءايركز نب ىناعملا جرفلاوبا ناكو ادحا دلقب
 قحساوبا تبشلا هركذو اهنبثاو ريراوتلا ىصا مبراتو ملقن ىف ةقث ناكو ىلاعت هللا ءاش نا
 ةدوسم ثاببالا ةذه عيماجملا ضعب ىف تيار ف نيدبنجملا ةليج ى ءامقفلا تاقبط 0 ىراريشلا

 ا
 ىقيدص ىنغتسيف ىنغتساو ىقيقش ملعي مل ترسعا اذا

 "ف | ل اطلا ىف معن و ار دان ل ظفاح فانيلا

 قيرطلا لبس ىنغلا ىلا ثنكل ىبهجو لذبب تحمس ىناولو
 دحالا موي نئدورابهملا رخا ثبسلا موب فونو ناتسربط لماب نيتنامو ندرشعو عبرا ذل هكدا سناك

 قرصيب ثيارو ىلاعت هللا همحر دادغبب ةيايثلثو ةرشع ةنس لاوش نم نبرشعلاو سداسلا ف ةراد ىف

 ىربطلا ريرج ساربق اذه بوتكم هيلع رج هسار دنعورازب اربق مطقملا م ىرغصلا ةفارقلا

 نك لاق كلذكو دادغبب مدا جحر لد 2 سلو زيراتلا بحابض اذه نولوقي سانلاو

 متخا نياروهشملا رعاشلا ىمزراوخلا ركبوباو دادغبب ىوث هنا ءابرغلاب صتخملا خبرات ىف سنوي
 ىربطلا ىلع مالكلا قبس دقو ىلاعث هللا ءاش :نا ةركذ ىنايسو

 جموس ىهفاشلا هيقفلا ىرصلا عضار ند كتَبَل نت نبع ند مكحلا دبع نيد هللا دبع نب دج هللا دبعوبا

 ميسم نرفع تيرس نادل اغلفة موتا ماما تراطشما وأب كابن عنو ارا "جب
 ةركذ مدقملا ىدابإلا داود ىبا نب دمحا ىضاقلا ىلا دادغب ىلا ةنحملا ىف لمحو هب هقفتو هبحص
 نيتنثا ةنس مندالو ثتناكو رصمب ةسايرلا ميلا تهتناورصم ىلا درف مثم بللط ام ىلا ببج# ملف

 نيتيامو نيتسو نامث ثلس هفصتنتم لبقو ةدعقلا ىذ نم ثلخ ةليلل ءاعبرالا موب فوثو هنت ل اين

 نيفافلا ءامالا دن اخ( انفو ككلذ ركذ ىاطيدتو سلول دبع دخلو ةسارنف عم زك دب ايف ةزبقو
 داش ف اسفل" قيتسولاا ان تأ دنع فرز زدولاكنا دل اديه رزدنت نيس سدا هلي وزن مئاقزتالاقو
 مكحلا دبع نب للا دبع نب دهم ىتئابو ةراذ باب ىلع سلجنف هنم عمسن ىعفاشلا ىنان انك ىنزملا لاقو
 دهت ىلا برق هثءارق نم غرف اذاف ىعفاشل انيلع أرقيف لزن مث هعم ىدغت اهبرو ثلا ليطيو دعصيف

 ال رانيد فلا ىلعو هلثم ادلو ىل ناول ثددو لاق ةضغش باغ ذاف ةرصب ىعفاشلا هعبتاو هبكرف هتباد
 انباحصإ نم موق عينجاف ىعفاشلا ىلا ددرتا تنك لاق هنا روكذملا ده نع ىكحو ءاضق ابل دجا

 عطقني دهم نا دجت ابا اي اولاقف ةلدابعلا ق.هركذ قيسادقو كلام مامالا بهدم ىلع ناكو.ىنا ىلا
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 ال ىراخبلا لاقف ةبولقلا ثيداحالا تكل نم ثيدح نع ةلاسف ةرشعلا نم رخا لجر بدعنا

 م.فرشع نم غرف ىتح دحاو دعب ادحاو هيلع ىقلب لزب ملف مقرعأ ال لاقف رخالا نع ملاسف مقرعأ

 ثيداحالا نم مهلك أوغرف ىتح ةرشعلا مامن ا عبارلاو كلاثلاا خي دما مث هفرعأ ال لوقب ىراجخبلاو

 مينم لوالا ىلا تفنلا اوغرف مهنا ىراجخبلا ملع ايلف مفرعا ال هلو ىلع مديزي ال ىرامخبلاو ةدولقملا

 قنا ىتح ءالولا ىلع عبارلاو ثلاقلاو اذك وهف ىناثلا ككثيدخو اذك وهف لوالا كفدح امالاقف

 نودتم درو ككلذك نيرخالاب لعفو مندن ىلا داتسا لكو ةدانسا ىلا نتم لك درف ةرشعلا ماين ع

 ناكو لضفلاب هل اونعذاو ظفحلاب سانلا هل رقاف اهنوتم ىلا اهديناساو اهديناسا ىلا اهلك ثيداحالا

 ق تسعضو ام لاق هنا ىربرفلا ىسوب نب ده هنع لقنو حاطنلا نيكل لوقت ةركذ اذا دعاس نإا

 بانك ثفلنص لاق هنا هنعو نيتعكر تيلضو ككلذ لبق تلسنغا الا ايدح .رحصلا باتك

 لاقو هللا نيبو ىتيب اهيف ةج هتلعجو ثيدح فلا ةيامتس نم متجرخ ةنس ةرشع ثسل 0

 ىسيعوبأ هنع يورو ىريغ هنع ىوري دحا ىقب امف لجر ىلا نوعست ىرامخبلا رسب عمس ىردرفلا

 نديعستو عبرأ ةنس لاوش نم تلخ ةليل ةرشع ثلفل ةولصلا دعب ةعيجلا مولا مثدالو تناكو ىذمرتلا

 ريشلا رم ثلخ ةليل ةرشع ىتنثال تناك هندالو نا داشرالا بانك ىف ىلياخلا ىلعيوبا لاقو ةبامو

 ربظلا ةواص دعب رطفلا 35 ىنفدو رطفلا ديع ةليل ثناكو ءاشعلا ةولص دعب ثبسلا ةليل وو روكذملا

 مدق هنا ءابرغلا رجراث ىف سنوي نداركذو ىلاعن هللا همح ككندرخب نيتيامو نيسمخو ثس ةنس

 ناسارخ ريما ىلهذلا دلاخ نب ديحا نب دلاخ ىناكو انهاه ةانركذ ام باوصلاو طلغ وهو ام ىنوثو رصد

 كدت نس قئفوملا هسردجت دادغب كلا لصوف روكذملا دلاخ 2 مث كدترخ ىلا اراخب نم هجرخأ دق

 فقليخا دقو ريصقلاب الو ليوطلاب ال مسجلا ىيحت ىراخبلا ناكو هسبيح ىف ثامف ةفيلخلا دمتعلاوخا

 اهدعبو ةمجعملا لاذلا رسكو ءازلا نوكسو اهتحت نم ةانثملا ءايلا يتفب ميذزي منا ليقف ةدج مسأ ىف
 ةمجعم ءابو ءازو لادب هبزدزي وه لامكالا بانك ىنالوكام نب رصتو با لاقو ةنكاس ءاه مث ةدحوم ءاب
 هثدجوو ةريغملا مهنم ماسأ نم لواو هنيد ىلع ثام ايسوج» دجلا اذه ناك ةريغ لاقو ملعأ هللاو ةدحاوب

 ةدحوملا ءابلا مصب ىرابلاو لجرلا ىونحا ناك ميذزي لعلو قنحالا هيذزي ضوعرخ | عضوم 1

 دتقرمس نيبو اهنيب رهنلا ءارو ام ندم مظعا ىو اراخخب ىلا ةبسنلا ةذه ءار ىلا دعبو ةمجعملا ءامخلا
 نوكسو ابهقوف نم ةانثملا ءاتلا يئافو ءارلا نوكسو ةمجعملا ا ككترخو مايا ةينامث ةفاسم

 ىلا ىرامخبلا ةبسنو ىفعجلا ىلع مالكلا قبس دقو دنقرمس ىرف نم ةبرق ىهو فاكاهدعبو نونلا
 هيلا اويسنف ءالولا مهيلع هل ناكو ناسارخ ىلاو ىفعجحلا رفعج نب ديعس

 ريسفتلا بحاص بلاغ نب ربثك نب دبزي لبقو ىربطلا دلاخ نب دبزي نب ريرج نب ده رفعجوبا
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 انك ةرجلل نيتسا نسا وؤكذملا دج الدال كبناكو لوطي 4 وقبل اوومإلا ةصالخ ىذه [سابغلا دالوا
 رات ىف مدقل دقف دس ةرشع عبرا هيبأ نيبو مليب نأ نم مدقن ام فلاجخ» وهو الوقلم ةثدجو

 ناكو ميق م ىلع كيف ةليلا اخ د] دنع هللا ىضر ب ةكاط ىبا سافل اه طاح ف ,دالور هنآ ةيما

 نركب ام لقا لب ةنس ةرشع هلع عيرأ اميليد نوكي نأ نكي فيكف نيعبرا ةنس نام اضمر ىف ىلع ايارنق

 ىديملا دلو اهيفو ةيامو نيرشعو نيننثا ليقو نيرشعو تس لس ىف دهن ىفونو ةئس نورشع اهسنيب

 ىربطلا لاقو ةارشلاب ةيامو نيرشعو سيخ ةلمس لضو ديشرلا نورد دلاورتاور وهلا ةعج أك دآ

 نايتسو تنل 7 ةيامو ندرشعو تس ظنس ةدعقلا ىذ لكعسم ىلع نب دهم قوت هر ان ىف

 ف راك 5 ىرتطلا لاقؤأ ل 3 هيبا ةيجرت ىف ةارشلا ىلع مالكلا مدقن دقو ىلاعت 0 ل
 كلما دبع نب 0-3 ىلع ةيفنحلا نب دج نب هللا دبع مشاهوبأ مدقو الرجملل نيعستو ناين ةنس

 موهسم نيلب قيرطلا ىلع هل دعقف نم ناميلس ذفناف نيطسلف ديري مشاهوبأ راسو همركاف نآورم ندا

 هللا دبع نب ىلع نس لوجدت عمتجاو ةديمحلا كا لدعف تولاب سحاف مشاه ودا هنم برشف

 اترك امثل ملسو حافسلا وهو ثلفق ةيثراحلا نب هللا دبع دلو ىف ةفالخلا نا هملعاو سابعلا ندا

 نيخرولا عييجو مامالا ميهربأ ركذي ملو ىربيطلا لاق اذكم ةميمحلاب لمعد ام ىلع هفقواو ةاعدلا

 ملعا هللاو رمالا هل مث ام هنا الا مسربأ ىلع اوقفذا

 الوكام نبا لاقو هيذزي يننحالا نب ةريغملا نب ميهربا نب ليعمسا نيسحلا ىبا نب دج هللا ديعوبا
 يصلا عماجلا بحاص ثيدحلا ملع ىف مامالا ظفامحلا ىرامخبلا ءالولاب ىفعجحلا هبزدزي وه
 ال ل نك ١١ تييدصللا بلطف لدور الا
 ملع ىف هدرفش اوديهشو هلضفب اوفرتعاو الها ديلا عينجاو دادغب مدقو رصمو مان اشيلاو زاجلاو قارعلا

 دادغب خبرات قى بيطخلاو سبنقملا ةرذج بانك ىف ىدييحلا هللا دبع وبا ىكحو ةياردلاو ةباورلا
 اوبلقف ثيدح ةبام ىلا اودمعو اوعمتحاف ثيدحلا باحصا هد عميس دادغب مدق ايل ىراخبلا نا

 ةراشع لحجر لك ىلإ سفينا ةرشغا ىلا اوخفدو ره ار داسحلاد نضال | اذه. | رسمالراحجو اف دينانسلو اهقونم
 رصحف سلجملل دولا اوذخاو ىرامخبلا. ىلع فكلذ نوقلي سلما اورضح اذا مهورمأو ثيداحا

 املف نييدادغبلا نم اهريغو ناسارخ لها نم ءابرغلا نم ثيدحلا باحصا نم ةعاهج ساجملا

 ثيداحالا .كلت نم ثيدح نع هلاسف ةرشعلا نم دحاو ميلا بدتنا هلهاب سلجملا نامطأ

 غرف ىتح دحاو دعب ادحاو هيلع ىقلي لاز امف هفرعا ال لاقفر خا نع هلاسف مفرعا ال ىرامختلا لاقف
 معي لا ميهضعب تفتلب ساجلا رصضح نمم ءابقفلا ناكف مفرعا ام لوقي ىرامجبلاو مئرشع نم

 مث مهفلا ظلقو ريصقتلاو رجعلاب ىر امخبلا ىلع ىضقي ككللذ دض مهم ناك نمو مهف لجرلا نولوقبو
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 ام ا ىلا ىف نم ةيرق هدوبدرد تامو هعم جرخت كوالا هنجرخ ىلا لا د 6 ديشرلل

 لاقو ةيامو نيئلثو نيبنا ليقو نين هلكاوا ى ةدحلا ليقو نينالثو و سمخ صدم ةدل ومو ةدامو نينامثو عمسلا

 ديشرلا نا 0 قاعن هللا امهمحر ىرلاب دحاو موي ىف ىئاسكلاو نسحل نب دهن ثام ىناعيسلا

 وجذلا بحاص ء ارفلا ةلاح ند اروكذملا نسحلا ند دهعو ىرلاب 00 مقغلا ةقوقد ا ناك

 منذو ةلمبمملا نيسلا نوكسو ءارلاو ةلمهملا ءاحلا رغب انسرحو ىناببشل ١ كع مالكلا مدقنا دقو ةغللاو

 ةدحوللا ءابلا يئنفو نونلا نوكحسو ءارلا يتقي ميوينرو ةروصقم فلا اهدعبو اههقرف نم ةانثملا ءانلا
 ةنك اني ءاله اهدعبو تكا انبنحت نم ةانثم ءاب اهدعبوواولاو

 حافلا ددكاووهو ىشاهلا بلطظملا دبع نفنئابعلا ني هللا دبس بدلع لرب دجبللا دعوا
 وكذا 0 يق 3 نبا 07 كلا [ىطح ىةدلاواوركمد 1 دقوا نيتنيلتلا رو 1١

 0ك قا نب ديزي 1 1 0 0 انين نم ل 8 بصضصخج دْييَعو د

 ناورم نك 0 دبع دنع نحت انين لوقي جابجلا كيس ىففثلا لقسوب ند جاجلا تناك

 دهتو سابعلا نب هللا دبع نب ىلع ليفا ذا هلاسيو هثداح» قئاق هعمو هل ةزتنم ىف لددجحلا ةمودي

 كنود جاجلا لاق هنيدح عطقو هذول عقتناو امد سمهو هينفش كرح اليقم ككلإلا دبع ةأر املف هنبأ

 ندب ل ىلا ةدعقاف ملسف ىلع ءاجو هنع ىنك نأ ثكلالا دبع ىلا راشاف هدرال ىلعوحت
 كيللات ىناف معلا رو 0 8 انفو هملكو دق نا دج ىلا راثأو هتوت

 2 ا فرعا نكلو ال لاقف اذه فرعنا لاقف ىثاقلا ىلا تفنلا مث هينيع نع ىفخب داك

 جا ضرالا ن .نكليي هدعارف هنطي نم نم جرخ# هناف مدإ هود قعدنا حلا ناك ا لاق 06 امو لاق

 ندم جرخ# مينا ىدنع ةارو ايليا ا معز لاق مث كتكلملا دبع ديراف لاق ةولنق الا وانم مهوانب

 ددقر ةايفانسلا ني ذيع .نإ ميلا ازمالا لاقتنا“لغس ناك لهنافشمأ لغطو اكلم رس قلن ل7
 هبفنحلا نب ده قون ايلف هنع هللا ىصضر نيسحلا هيخأ دعب هتماما دقتعت ةعشلا تناك ةركذ قيس

 تتاكوردقلا ميظع ناكو ميبا ةمجرن ىف اضرا ةركذ قيس دقو مشاه ىباودلو ىلارمالا لقعنا

 ثنا هل لاقو روكذللا ىلع نب 0 ىصواو:هل بقع الو ماشلاب الافولا هثرضحف هالاوتن ةعبشلا

 0 00 01 در اذيلإ قول ةعيشلا فرو هتك هيلا ه1 عار رش ككدلو قودورمالا اذه بحاص

 نم الخلا 0 ا ١١ هيلخا ىلا ديس ان ارو ا نارح هدب اجت ةيفا

1.0 
]1 



 انسب

 بلاغ نب ىول نب رماع نب لسح نب ثكلام نب رصن نب دو دبع نب سيق ىبا نب هللا دبع
 نب رازن نيرضم ند سايلا نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب'ثكلام نب ريف نبا
 تين اكو.ىككتلام مامالا كح اضروقو ريهاشللا ةهضالا .دحأ ىدلا ىرماعلا ىئثرقلا ناندع ند دعم

 نم ةنيدملاب ىقب نم هلاسروصنلا رفعج ىبا.ىلع كلام مدق املو ةحيحص ةدونو ةديكا ةفلا امهنيب

 علان: هلق هسا اكل رامي ىلا :لائاواةفلس قا لانا ثنثذ: نلف ربا: نانمل ا وجا الانا عك مالطا
 ليقو نيسيخو عسن ةنس ىقروكذملا ثرخلاوبا قوثو هسح ىف ثام ىتح هسبتحف هذ ىعسف رصيف
 ةنس ليقو ةرجملل نينايثو ىدحا ةنش مرج قولو هنعرمللا يضر ةفوكلاب'ةياقو سيكو نان
 ياورمل وجر لكل ةيعصت ومال اق ويك وق يلو "الفصلا طلو لة ظالاوأ جواها لوبا مذ عفو جرمان
 ملعا هللاو رجلا زهفو لمزلا'ىول ريغصت'وه لاق زبيب مل

 0 ا 3 دل 07 أود ماقاو أ قار 7 0 0 نم 8 بأ مدقو اناسرح اها ةطوغلا طسو 5 قشمد

 نريتس ةفيلح  ىكنأ سلكت رصحو ةينالا 08 م ةعامج ىقلو ثيدحلا بلطف ةفوكلاب اشنو روكذملا

 1 عماججلا اهنم ةردانلا ةريثكلا بثكلا ىنصو ةفينح ىببا بحاص فسوي ىبا ىلع مقفن مث
 ىبا مع ر شنو ةيبرعلاب ةقاعتملا اصوصخ ةلكشملا لئاسملا متافنصم ىف ملو امهريغو ريغصلا عماجحلاو
 مامالا لخد املو هنغلد لزن نارقلا ل ةعماش أ كك ملكت اذا ناكو سانلا هذأ نم ناكو ةفيدح

 لاف ديشرلا نوره اةرضحب كداسمد سلاجم انههنتي ىرجو اهم ناك دادغب هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 نسل لم لا حو نفادماركلا كو حل زواظ اند ةلسم نه لاسم اج ةقاداراام فاعل
 ىعفاشلا تك دارا ناميلس ند عيبرلا لاقو ريعب رقو ىنسحلا نب دهن ملع نم تليح اضرأ لاقو

 ةهنع ثرخانو | هسخيل ول ابك هنم نكنلظ دقو نسحللا ند ده لا

 هليق نم فار دق 5 ر ندم ناك نمو هك ةأر نسم ندفعرت مل ن لق

 ماع هك اتدال |( كل درر دلدعلا كلم ةوعئيب نأ لكما ىيهنب ملعلا

 تالا رضا ةيقفلا ليعمسا ند روصنم ناويدا ىف تابنالا هذه كبارو هتقو نمتستكلا بلآ دفناف
 قي | ةاكح الوا ةانركذ ىذلاو مساف ]نرك أ ىلا اهنثك دقو ىلاعت هللا ء اش ن أ ةركذ

 ناكو نسحلا ند جا كك انيمس ثيار ام لاق هنأ ى هفاشلا نع كفورو < 1

 ةارمأ ىةفيكابا اونا لاق نسخت نب دبه ىكحو 0 ابنع هل رع : 0 ءاضق ةالو نق ديشر لا

 تود سلة اسارتالا# تارت 0 0 2 كك فو تنام
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 ىلا نيعبرا ىلع هيناك هدع هللا ىصر ككلام نب سال ادبع ةودا. ناك ىرصتلا نيريس نب ده رك ويا

 ةوبآ ناكوريتلا نيع ىبس نم لاقيو ناسيم  ىبس نم ناكو ةيتاكملا ىداو افلا نيرشع ليقو مرد

 ةايسفءابد ليعبر ينلا نيعا ىلا ءاجف .ناسنلار ودق لافعن (ناكو ةرديع ودا .هتينكؤابارجارجا حما نيريس

 ساسلا ىف مهقرغف ةكام» لدا انك اانا اولاقف مهركس داف نسنجم المالغ نيعدر ١ ىف ديلولا| نب!قلاخ

 ميللا ىإبص هللا لوسر جاوزا نم ثلث اهبيط هنع هللا ىضر قيادصلا رك ىبا ةالوم ةيفص همأ ثناكو

 كورد :ن .رولموب ا بعك نب ىبا مف ايردب رشع ةينامث ابكالمأ رضحو اهل نوعدو ملسو هيلع

 نب سنو نيصح |ند نارمعو ريبزلا 0 هللا دبعورمع 1 هللا دبغو ةريرد ىبأ نءروكذملا دج

 ندم مهربغو ىف دارتيجسلا ثوياو ءاذجتلا دلاخو ةماعال ند ةدانق هلع ئورو مههنع هللا ىضر ككلام

 ئنايلسلا ةديبع ىلع نئاديلاب مدقو هناقو ىف عرولاب روك ذملاو ةرصبلا لها نم ءابقفلا دح أ وهو ةمئالا

 ىتح انسلج م هعم انلكأو لكاف نيسو نيلوزبخل ىتاف ءادغب اعد هثولص ىصق املذ هعم تيلص لاقو

 ايف انعم لكأ نمم دحأ الو وه اضوتب ملو رصعلا اني ىلص مث ماقأو نذاف ةديسع ماق مثر صح /| ثرضح

 نسحلا تام ايلفرمالا رخا ف ارجاببت مث ىرصبلا نسعلا بحاص روك 007 راكو نيتالصلا نب

 هذال نيريس “نبأ ىلعي مسالا لجرلا"ككلذن مكيلع لوقب ىبعشلا ناكو هثزانج نيريس سأ دبش مل

 ةفالخ نم انيقن نيثنسل هناالو تناكو ابورلاربسعت ىف ىلوطلا ديلا مل تناكو مهص مدا ف ناك

 20- ةبامب ى صبلا نسحلا دعب ةرصنلاب ةيامو ةرشع ةنس ةعمجلا ا لاوس عسا 0 ناسيثع

 قبب مارا رد ع ىدخاو ائارما نم ادلو نوثلث هل دلوو هيلع ناك نيدد سبحو ازازب ناكو امنع هللا

 هللا ديغ ثامامف هللا دبع ةدلو اهاضقف انيد مهرد نقلا ىنوثلث هيلع ناك ثام املو هللا دبع ريغ مهم

 ىعمصالا ناكو سرافب كلام نب سنا بناكروكذملا ده ناكو و مهرد فلا ةيايئلث هل أم موف ل

 ةداتفو فكبدت ددشاف ندريس نبا ىاعي ءىشب مسالا كدح )ذو جمس ديس ىرصب | نسحلا لوقب

 قالا ليو ةيادبلعا ةردفب نا وافعل كر نما فرامل
 ميك هليست جرخت مل نذاف دسا ىنب نم لجر وهو ربمالا اوناف اسوصحم نيريس ندا ناكو لاق

 تلف هلقا ىلا :بهذي ملو نكس لا ره امك ل د عجر مث قطلاب سنا رصق ىف هيلع ىلصو

 نب نطقومم قكلاك ني سنا" لتنغ ئذلا نا"ةرضبلاراخا باتك ْق دش 00

 ةاتشثلا ءابلا نوكسو 0 رفد ناسيمو ناطقيلا وبا ككل ذكو الرصب لإ 00 1 كرد

 نفاريعلا 1 كلا ل كلك ةديلب ىهو نون فلالا دعبو ةليبملا نيس 4 ند

 مالكلا قبس 6 ٠ 21

 ند ديعس ند ماش ها تسند 1ك ند ثرحلا نب ةريخملا ند ىندحرلا دبع نب ميععور لاولا
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 اهاوس دال ب ئىنانن واو نا :ادب. ىلا اًبغش كببح ىدلا تفناو

 اهاذق بمنطلا ىدي ىنل الزعو دق

 اهالك ناجي درر باطن اذنيعيب 0 7 ةقاح اذنك تلح

 ملعا ةللاو نانيرق ال: نايداو اننينا: ىلع لديرعشلا اذهو

 ءاضقلا ىلوثو ىارلا باحصا نمر 00 ناو نيعلا نرخ ىف ةبناركد قس دقو قركلا

 لاقو اينفم اهيقف ناكو سابعلا ىنبل مث ةيما ىنبا ىلو ةنس نيثلثو ثلث امكامح ماقاو ظفوكلاب

 نع يف نارصما اك ذل راكم 0 ءازنل فساتن ورح نادر انغ ا راسا ل ل
 نا انواهقف ى هروثلا لاقو ىروثلا نايفس هنع ذخاو ىيعشلاب 2-3 هقفتو اموي ةدد دنع :و امودإ ةذه

 3552 نم كير تخاف ىتلاسي لعجف اطع ع تلخد روكذملا دج لاقو + ةمويش ندأو ىلجل لا

 سلج# ناكو اةريسب ظشحو ةفيدح ىبأ رو مربسل تناك ىدم ماعاوه لاقف فككلد ف مم

 نبا اب لجرل لوقت ةارما عيسف مسلجم نم اموب فرضا منا ىكحبف رفوكلا دجسم ف مكعلل

 ابا ككلذ غلبف ةيئاق ىهو نيدح تبرسف اهب رماو هسلجم ىلا عجرو تذخاف اهب رماق نيينازلا
 هلو 0 همابق دعد هلي كا ةعوجر 5 ءايشا ناسا ةعقاولا ةذه ىف ىمصاقلا اهدي لاقف كفينح

 ميلع هللا ىلص هللأ لوسر ىبن دقو نييسملا 3 دحلا مسدرض قى 0 هلي دم ماق نا دعد ع 0 نا 80 كدا

 1 نيش كودك ءاسلا ترش انازا ةمتاق ةارلا ورك قب يالا فو سلا لكتا 2
 ان بجو ولو كح دح ةدحاو ةملكد ةعامج قذف اذا نذالقلا كغ بجعل امنأو ا ابهيرض

 وبا مل لاقي باش انهاه لاقو ةفركلا ىلاو ىلا ريسف ىليل ىبأ نب ده كلذ غلبف بلاط ربغب
 نع ةرجزم نأ ديراف ءاطخلاب ع 5 ىدنكح ف مدا ىافيو ىماكحأ 1 ىنض دراعي ةفينح

 مكاو مك-جوز ةدنعو مي 0 امود ن : 6 لاقيف ايبفل 1 نع مسيعممو 0 ميلا ثعبف قفكللد

 قيرلا داع ىّدح مةقصدو مى دامس نيب 0 دقو 3 ا فا متنا ع كتلاقذ متشأو 3 امح

 ادانيلحب ةككانحا كس اهل لاقف قيرلا نالا ثعلب اذا راطفا ليف مدلار نا مييلع رببظي 2 ضيدا

 لاثتماب كسي نسحو ةفيدح ئحأ بقانم ف ةدودعم ةراكحلا ةذهو انغقلا) ن م ىلع هم ريمالا ناف

 اسم ةباغ ةذهو اباوج هنن 5 رد م هلو رسلا ىف ؤ هعاطأ هنأ 00 ةعاط هضاجأ ا مال بتر ةراشأ

 نبيعير و ناين ةنس ف قودو 8 ةريبسلل نيعتسو عدرأ 8 ةئس ار وكذا ده ةدالو كش ورمالا هاف |

 ىلاعت هللا ةيحر نك هيخأ نداروصنلار عج وبأ لعجف اضقلا 00

 نم ن : روك

 قاب و وهو ةفوكلاب ١ ةدام



 ساس

 ىروغلا نايفسو ةنيع نب نايفسو' سنا نب: كلام مهم ةمثالا نم ةعامج ةنع يورو مهبلع هللا
 تيقل اناو هقلي ملو ريع نبا ثيقل انا ىرهزلا دنع ءىش ىا لاق منا رانيد نب وريع نع ل
 ثايب ملف هيلا لمحف دعقا دق ناكو هيلا ىنولمحا ورمع لاقف كم ىرهزلا مدقف هقلي ملو سابع نبا
 لوتحك ليقو طق ىشرقلا اذه لغم ثيار ام هللاو لاقف تيار فيك اولاقف ليل دعب الا هبا 3
 كافر ماألاق 1 ليق بابش نبا لاق نم مث هل لبق باش نبا لاق تيار. نم ملعا نم
 ناب مكيلع قافالا ىلا هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب ريع بتكو ةعبسلا ءابقفل | ملع ءاظفح دق ناكو

 دبع ند ماشه سلجم اموو ىرهدزلا رضحو هنم ةيضاملا ةنسلاب ملعا ادحا نودجت ال مكناف ايش

 لال هيف ءاطعلا حر ناكر هش ىا ماشه مل لاقف ناوكذ نب هللا دبع دانزلا وبا ةدنعو ككلملا
 اذهركب ابا اي ىرهزلل ماشه لاقف مرحملا ىف لاقف دانزلا ابا لاسف ىردا ال ىرهزلا لاقف ةنيدملا
 متيب ىف سلج اذا ناكو ملعلا هنم دافتسي نا لها نينموملا ريم سلجم لاقف مويلا ةثدفتسا ملع
 بتكلا هذببل هللاو اموي هثارما هل ثلاقف ايندلا روما نم ىش لك نعابب ل ا
 رفنلا دحا ناكو اردب نيكرشملا عم دهشب باههش نب هللا دبع هدج وبا ناكور ارض ثلث .نم ىلع دشا
 ليف هنآ ك2 رةنردا نشل 5 كك هلكدللا لك 0 ا ناد دحا موي اودقاعت نيذلا

 نب 0 و و عد هياكل كلذ نه نت 1 من لاقف اردب تكدج دهش له ىرهزلل

 ككلملا دبع نب ماشه عم مث ككلملا دبع عم ىرهزلا لزي ملوريبزلا نب بعصم عم ملسم ةوبا ناكو
 0 ناضم هر نم تاج ةليل الرشع عبسل ءاثلثلا هليل قودو ةاضقتسا دف تكلا دبع نب ديزي َِس

 نديعبسو ثلث ليقو نيتنثا نبا وهو ةبامم سم+ ليقو نبرشعو ثلث ليقو ةبامو ندرشعو عدرا

 لادلاو ةزمهلا ينافي ىمادا هتعيض ىف نفدو ملعا هللاو ةرجملل نيسيخو ىدحا ةنتس ةدلوم لبقو نس

 ىاخ 6 فلاريغب ا لوالا لدم ىمدأ ليقو اضيا ةحوتافم ءابو ةحودنغم م فلالا دعو ةليبملا

 لمع لواوزابجلا ليع رخاوه عضوم ىف ماشلاوزامجلا نيب ناتيرق ليقو نايداو امدو ادبو ببغش
 تنامو ةروكذملا ىرقلا دنع ةبرق ىهو فعنب هتيب ىف ثام هنا ديبيتلا باتك ىفركذو نيطسلف

 ثايبا نم لاقف ريرج ةجوز ةرزح ما اضيا اهب

 راجالا بييلت كدععتم داور يدعي نال كا 0 ب

 اهدعبو ءاببلا نوكسو ءازلا مضي ىرهزلاو هنع هللا ىضر العرب نم ليدل وعدا قيوطلا كدت ل
 هللا لوسر ما ةلما اهنهو شيرق نم ةريبك ةليبق ىهو ةرم نب بالك نب ةرهز ىلا ةبسنلا ةذه ءأر

 ةيجعملا نيشلا ينقي بغشو مينع هللا ىضر مهريغو ةباححصلا نمروثك قاخو ملسو يلع هللا ىلص
 ابمفو ىلا اهدعبو ناجل لادلاو ةدحوملا ءابلا ادبو ةدحوم ءاب اهدعبو ةمجعملا نيغلا نوكسو

 ةرع ربثك لوقب
60 1 1.59 



 كلينت
 م.لبق روكذلا رفابلا ده ند قداصلار فعج 0 مظاكلا ى سوم ند ىئصرلا ا نب دجنت رفغج ودأ

 مآ هئارما معمو مصتعملا ىلع ادفاو دادغب ىلا م دق اضيارشع ىنثالا ةيئالا دحا داوجلاب فورعملا

 ناكو مرسحلا ع عم ثلعجف مصتعملا اهيع رصق 0 مئارمأ ثلمحو ابي ىوتف نوماملا ثنب لضفلا

 لا ىلص هللا لوسر ىتعي 1 هنأ هتع هللا ىئضر بلاط ىتأ ن 7 ع ل ةنابأ ن ءادنسم ىورب

 ىلع ايراشتسا ن نم مدن الو الو راختسا نم باخ ام ىلعاب ىنيصوي وهو ىللاقف ل ا مايو هيلع

 ال اب لا نافل , 1 ذعا ىعابر اهنلاب ىؤطن البام ليللاب ىوطن ضرالا ناف ةجلدل 0
 ا هنجلا ىاتيب دافتسا دقف هللا ىفاخا دافتسا نم لوقي ناكو اهروك ىف

 ىصضرلا 3 نب دج ىلع ككلخدا نإ. ككل له دزيربم نيب الدنم, نب دج ى لاقتف دادغب تنك

 وطاف نامل اسو هللا ىلص هللا لوسر ثيدح لاقف انسلجو انماسف ميلع ىنلخداف لاق معن ثلقف

 هللا عيضر 0 نسحلاب صاخ لاق رانلا ىلع اهتيرذدللا مرحف اهجرف ثنصحا اهنع مللا ىضر
 ةنس مفصتنم لبقو ناضمر ربهش سماخ ءاثلثلا مد هناالو ثناكو ةريثك رابخاو ثاياكح هلو ايبنع

 عيت ليقوت سيزامرا نيرشع بس ةجلا لذ نا نواح نييبخلا ءاقلقلا نوي قرثو ةيامو: نيعبستو سيخ
 ىلصو شبرق رياقم ىف نيعيجأ منع هللا ىضررفعج نب ىسوم ةدج دنع نفدو دادغبب نيتنامو ةرشع

 مصتعملا نب قئاولا هيلع

 ةيئالارشع ىناث هلبق روكذملا داوجلا 5 ند ىداهلا ىلع ند ىركسعلا نسحلا ن دك مسقلا وبا

 ىدبملاو متاقلاو رظتنملا هنا 0 دارو جلاب ررعملا ةيئامالا دافعا كله رع ىذللا
 بادرسلا نم نامزلار خا 5 ةروبمظ نورظننب م هو ةريثك هيف مهليوافاو م بادرسلا بحاضوهو

 ةوبأ قوت اهلو نيتتامو نيسمخو سيخ ةنس لان فصتتنم ةعيجلا نو هثالالو ثناك ىأر نم رس

 نان ةنس لوألا يبرر مق «علطسان ادي وكذالاةةجلا و ١ نيقرافايم 0 8 نر 0 0-0
 كبد هذ لخد انه هنأو اللول نيسيمخو ل5 ل نابعش ىنماث م لبقو نيتيامو نيسيمخو

 نيتيامو نيعبسو سيخ ةنس بادرسلا لخد هنأ ليقو نينس سيخ لبقو نيئس عبرأ ةريع ناك

 كاك هللا هيحر ناك فكالد ىأ ملعا هللاو 0 اةرشع 0 ةرهعو

 ةرهز ند ثرخلا نس هللا دبع ند هناك ند هللا دبع ند هللا ديبع ند مام نب د ني ركاوزا

 ناوضر ةباحصلا نم ةرشع ىار ةنيدملاب نيعباتلا مالعالاو 0 ايقفلا دعا ىرهزلا ىشرتلا



 اا

 ءاوللا اهمدقي ليلا دوقبي ىنح توما قوذيال طبسو
 ءامو لاكش ع ةدنهبع قوطصرلق ,اقامز مهيف رحال للميخت

 لاقو ىدسيلا منا معزبو ةيفسلا ند دهم ماما ىلا سانلا وعدي ىفقثلا ديبع نب راتخملا ناكو

 هللا ىض ضر ىلع هك ناسيك ةربغ لاقور ,ىكذنملا راتخملا بقل ناسيك ءاحصلا باتك ىف ىردوجلا

 ةهيباعحصإ نم نوعبرأ هعمو هيلا لخد تسيب ماو هلم بعش ىف ىوضرد ميقم هنأ ن نويعزي ةيناتسبكل او ةنع

 ةداعو رينو ا نيب ليحلا اذد ل مد مذا نولوقيو نذز ءايحأ 11 لكم فقوي ملو

 ءانكلاب كتلصخل دع ناكو ال52 اهدي اننادلا) ك1 عجرب ةدالو امو كسا نابرعت ناتخاضنت نانيع

 مشاه ىنا هدلو ىلا هتمامأ تاقتناو هنع هللا ىضر الر ونهشمم ر ابخا هل نرافلبلا ب دبل ناكو متكلاو

 ىلاغت هللا ءاش نأ متيحرت ىف ىئايس ايك روصنملاو حافسلا دلاو 2 نب دج ىلا هنمو هللا ديع

 ريبكلا ههترات ى ىربطلا ريرج نبا لاق فلا واولا دعبو ةيجعم داض اهدعبو ءارلا جتتفب ىوضرو

 دحااو موب ةربسم امهنيب ةريغ لاقو عبنيب لمع ىفودو ةنيهج لبج ىوضر ةبامو نيعبراو عبرا دنس ىف
 0 3 ناك نعل ءلا قيرط ةرسابمو ةنيدما قيرط هنمايم لحارم عبس ىلع هندما ندو»و

 مل ةيفنحلا نبا نا بسنلا باتك ىف ناظقيلا وبا ركذو ملعا هللاو حبلا نم نيتلبل ىلع وهو
 3 21 هلخدب ناردقي ال " ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم نع اذخوم ناكو مثيهلا حل

 اروجسم ناك هناكف رحسلاك ةيقر ةزمهلا مسب ةذخالاو ريسالا ةغللا

 مسيلع هللا تاولص بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز نب دهترفعج وبأ
 مدقن دقو قداصلا رفعج دلاو وهو ةيمامالا داقتعأ ىفرشع ىنالا ةيئالا دحار قابلا بقاملا نحل

 عسوتلا رقبنلاو عسون ىا ملعلا قرقبت منالر قابلا هل ليف اهناو أريبك اديس املاع رقابلا ناكو ةركذ

 رعاشلا لوقي هيفو

 ليجالا ىلع .لفبل ل نم ريخو قفلا لدال ماعلا رقاب اي 3

 هل 00 ةريع ناكو ةرجملل نيسيخو عبس ةنس رفص ثلاث ءانلثلا موب ةنيدملاب ةدلومو
 ٠ كاك فا ند ىلع ندر نسحلا قد نسحلا ثنب هللا دبع ما هماو نيئس ثلث هنع هللا ىض

 دلس رفص نم م نيرشعلاو ثلاثلا ىف ليقو ةبامو لا ظن لوالا عيبر ريش ىف قوثو مدع 0

 ىذذلا ربقلا ىف عبقبل اب نذدو مسد كل لقنو ةميمحلاب ١ 5 شع نايث ليقوا ةرشع حس ليقو 8 ةرشع عبرا

 ادَقو هع هللا ع سابعلاربق ايف ىتلا ةبقلا قف مهلع 0 0 0 ند نسحلا ميبأ معو ةوبأ ةبف

 سابعلا نب هللا دبع نب ىلع ةمجرت ىف ةميمحلا ىلع مالكلا مدقت
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 مابا 1 مورلا قكلم نا هداننك ُّ دربملا ةاكح ام اضيإ هنوق نمو ىوفلا دددش اضاريبزلا نيا ناكو

 وريعل دي وعم لاقف ديارخالاو ميسج ل امهدحأ نيلجرد هيلا هجوؤ د نذاف :فكشلو 8 كك نذاتف

 ىنيتحا دقف ديالارخالا امأو ةدابع ند دعس ند سبق وهو ةرذؤخك ائيصأ دقف ليوطلا امأ صاعلا نبدأ

 ريبزلا نبا هللا دبعو هيفدحلا نب ده ضيغب ككبلا اهبلك نالجر انهه وربع لاقف ميف ثار ىلا

 ةدايع نيدعس ١ ةيلا لإ درا! رلخد الس احا نلفاللا تذل 7 ةيوعم لاق
 تغليف اهسبلف يخل ىلا اهب ىمرو مليوارس عزن ةبوعم ىدي نبب لثم ايلف سيق لخدف مملعي
 ةيوعم ةرضحل لذسلا !ذه كل ذك مل هل ليقو كلذ ىودومال اسيف نأ ليقف ابولغم 8 مط اف مئودنت

 لاقف اهريغ هيلا ثبجو الهو

 دوهش دوفو-لاو سيق ليوارس اهنا سانلا ملعب اهي تدرا

 دومث متين ىداع ليوارس هذهو سيف باغ اواوقب ال ناو

 دب لد لاجرلاولعا ممل ميسو  ىبصتمو ىلصا نسمانلا 5 ديو

 ىنطعيلو سلجيلف اق نأ هل اولوُق لاقف هل ىعد اهب ربخف رضحف ةيفنحلا ندا د< كا ةيوعم هجو مث

 نءوهزجعو ده هماقاف سواجلا ىسورلا راتخاو دعاقلا انأو ماقلاوه نكيلف ا نأو هييقأ ىنح ةدد

 ن.ييولغم افرصناف هتماقأ نع ىمورلا زجعو ةدعقاف ميذجف دعاقلا دهم نوكب ناراتخأ مث ةداعقأ

 ملو نييلسملا لاتف هذوكل ابايح ىف 0 لوأ فقون هنأ ىكحو ةديب لمجلا موب ميبا ميار تناكو
 تكونا وم دقم سشيج 0 فك ككدنغ له هنع هللا ىضر ىلع زعل لاقذف ةلثم داش قكللد لبق 0

 نسحلا تككيوخا نود قياضلا ككيلوو ككلابلا كيحتي كتكوما 5 كك تفك يحل ليفو انليعحت

 مل نم ميل سيل <« ومالك نمو هيدي ةيلبع ىف ناكف هيدب ثنكو هينيع اناك امبنال لاقف نيسحلاو

 هسكن كاربيزلا نبا اعدءايلو:« اجرف هللا لعل ىنح ادب هدرشاعم نم دج 2 نم نفنورعم اد رشاعب

 ةعيبلا ىلا اهبنع هللا ىكر ةيفنحلا نب دهتو سابعلا نس هللا دبع اعد هفالخلاب زاجلا لها هعيابو

 مكسر صحو مهر أوج ءاساف سانلا قفنيو دالبلا فكل عمتج# ىنح ككعبابت رالا لاق تكلد ايناف

 نم انيقد نيتبسل هزدالو تناكو لوطي ككل: حرشلاو رانلاب امكقرخأ اعيابت مل نمل لاقو مهاذأو

 نيب يقو ؟تكلثر محير لظظور الجنا لذا نار لاك كدي مرحملا لوا ىف هللا هيخر قوثو ربع .فالخ

 ىلاو ناكو نافيع نب نامثع نب نابا هيلع ىلصو ةنيدملاب نيعبسو ثلث وأ نينئثا تدس لبقو

 ليقف كك انه نانيف ريد لا را نس 5 راه 0 اطلا 1 جرخ هنأ لئقو عييقبلاب نذفدو ذوي ةددلا

 ةرعريثك راشا اذه ىلاو ىوضر لبج# ميقم هناو هتماما دقتعي ةيفاسيكلا ةقرفلاو ةليا ذالبب ثام منا

 داقنعالا ىناسيك ناكو تانك ةامح نم هلوقب
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 ترئداش كتتالكشلا ةتاعطقتكلا اذا

 ةولعو معفرالا مللا عكا

 ىقعلا دي هتذقلتسساو ىدهلا وت

 لإ نكت لوصف لا رانا

 ةناضفو هتانضكقخلا"ىةلؤطفو

 انشانو اديلو ىوقتلاب ليرست

 مليضفب رش مل ىتاح بذقهو

 امأ ىعناشلا ملع ككب 0

 مهسج نهضت رسبق ىلع مالس 1
 دحام مسج ةوارتلا تبدع دفل

 ريوحتم كانداحعلا انتعجفا ندل

 رهاوز رودب اذنتف تايضخصخلاف

 1 نداجد فرو م مدكنم م

 عضأو شرعلا 5 ميلعي كلل سيدلو

 عراص ءريلل غيزسل 3 2 0

 عيدان 020 0 6 ىلع

 عباصالا ميلا الا تَسيتلا اذا

 عساو ملعلا ةحاب قمعئرمف هم
 عماوهلا تانجدلأ ميلع تداجو

 عجاوف يف نيكح اهل نهل

 علاوط وجت |نينف ةراشثاو
 ككلذ دعب هاثر نوكي, نازوج# هنكل ةاثر فيكف ىعفاشلا كردي مل ديرد نسا نأ لئاقلا لوقي دقو

 هاعو هل عالا تاراش ةنيطصلا لول ريغ وذ ى اذه لدن اا رذعن د

 ثس ةاوذ ةفرحلا همأ ةيفنحلا ناب نورعملا هلع هللا ىضر تلاط ا نب ىلع سس دم سقالا

 تناك لب لاقبو محل نب ةفينح نب لودلا نب ةبلعت نب تر ةبلعث نب ةيلس ند سيف ند رفعج

 قبلا ده كيناكو ءا دوس فل ديس كداكي لد 5 هنع هللا ىضر كعارلا تراصو ظماييلا ىبس نم

 اماو مهسفنا ىلع مهحلاص اصب ملو قيقرلا ىلع ديلولا نب.دلاخ مهحلاص اهناو مهنم نكن ملو مفينح

 فكل .كلويس :ىلعل لاق ةنأو ا 0 نم ةصخر ابنا لاقبف مسقلا ىباب منينكح

 ابا ىنكنتو اده ىيس نيمو ةدعب ىتما نم دحال كدت الو دكت ىرسا يلح دقو ملغ ى دعب

 دو: ضاقو ئيباآ:نب دعس نب دهتر للا دنع نب ةحبلط نبدي قردسلا رك د ىبا نب دج مسقلا

 دجتو ةعتلب ىبا نب بطاح نب دهتي بلاط ىبا نب رفعج ند دهتو فوع نب نيحرلا دبع نبأ
 فق ىزاريشلا قعسا ماا دقو عرولاو اعلا ريثك روكذملا ده ناكو سيق نب ثعشالا نبا

 لماكلا باتك ىف دربملا ةاكح ام ابنم ةبيجعع رابخأ تكلذ ىف ملو ةوقلا دي دش ناكو ءاهقفلا ثاقبط

 دجم ضبقف ةقلح اذكو اذك امنم صقديل لاقف مل تناك اعرد لاطتسا ميلع هللا تاولص ايلع ةابا نأ

 دبع ناكو ةوبا ةدح ىذلا عضوملا نم عطقف ابيذجح مث اهلضف ىلع ىرخالاو ابهليذ ىلع هيدي ىدحأ

 مئوق ىلع ةدسح» ناك هنال ةدعرلا وهو لكفا ةأرتعاو بضغ ثيدحلا اذهب ثدح اذاريبزلا نب هللا
|) 1.155 
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 قيحالا شيع كَبَطَو كتيشللا سود هنوكو ءاضقلا لل كيلدلا نمو

 اصب ايلا كوستلا كو
 هلها: تكتبي فقيضردخ# اذانم

 لنا كوز ائلرفلا تورراج ل قب
 تقياضتف ىلعلا جرد ف تبيقرو

 نكسب فماصح نزوكتلاو

 ةردو ضبرقلا تيقاوي ىدنع

 هراهزا ىبرلا ضور ىلع ىبرش
 ءكاسرءدوسا قيجطنلا رعاشلاز

 لضعم ءآد ءارعشلا ةوادعو

 هجاعدو ةداعم نفقنيح لمس نأ

 هجاوما كتغط دقو ميدل ار

 دجاج 5 منياتعتش ديرا م

 هجاجز هاذق ندع ربخا ءاملأو

 هطلاتو مالك ا لاك تلك ةيل عع

 هجابيد ىدنلا ىدان ىلع ئقري

 هحاجمو هباعل هنمرعشلاو

 هجلع ميركلا لع 2-1 دقحلو

 ةطيدل 0 رعشا مولا ترزكأ ىرز ءاملعلاب رعشلا الولو

 اللا قرم نمر
 كل ل ايلع دفا ا امل تردد! انا دار :قكقع صقن ىناراريمدلا < تيدا اي

 اضياديلا توسنملا نمو

 اقوقع نوكي امربلا ,نعو 60 ريغ نمر ضف اعفن مأر

 لوقاف اهحزامأ كردكإو ةكمد شدرف نم ةارما كتثجوزت هنع هللا ىضر ىئاشلا لاقو

 ةعبا لا كلفنا ِ كف و ةيكسطت قع دكطلل ىه لوقت

 قلخ ةاثر ثام ايلو افينصت رشع ةثلذ ىعفاشلا بقانم ىف لنيع هنأ لضافالا زباشملا دحا ىنربخاو

 وات 3 بيطغخلا اهركذ دقو ةروصقملا بحاص ديرد ند دهغ ركب كا كل ةدوسنم ةيثرملا ةذهو ريثك

 لرش انيق ذا خب

 ع رش 5 ثرلل ا[. ةبوعتعف در اوم ىقرصلنم ندعلل ابك تهاني

 عطاس بطلا ماظا انيم اذإ ءاكدض ؟ديحم مع نب سبردا ىنا ىارل



 خ4

 اينفلا واريسفتلا نم ١ ىش ةءاج اذا ةنيبع نب نابقس ناكو مالغلا ةيندلع دحا ثنا لاقف اظفح

 املسم ىنعي دلاخ نب ىجنزلا تعيس ىدييحلا لاقو مالغلا اذه اولس لاقف 0 ل كفتلا

 لافو هنس ةرشع سمخ ساوهو ىتغث نأ ككل ىا هللاو دقف هللا دبع ادا اد ثفا ىعفاشلل لوقي

 ابا اي تلقف مارحلا دجسملا ىف ىعفاشلا دنع لبنح نب ديحا ثيار ىدادغبلا ةبون ىبا نب ظوفحم
 لاقو توفي ال ككاذو توفي اذه نا لاقف ثدحب دجسملا ةيحان ىف ثنييع نب نايفس اذه هللا دبع

 ةءاج دقلو ىعفاشلل هييظعت ملعلا لها نم ادخا مظعي نسحلا نب ده تيار ام ىدابزلا ناسح وبا
 دحال نذاب مو ليللا ىلا هسوي هب الخو هلزنم ىلا ده عجنرف نسحلا ني ده بكر دقو هيقلف هوي

 لفس ىار هنا معز نم روثوبا لاقو هطبذتسا ىذلا ودو هقفلا لوصا ىف ملكذ' نم لوا ىعفاشلاو هيلع
 -تايحا ىف ندوعتل عطقن» ناك بذك دقف هنكمتو هتابثو هتفرعمو هتحاصفو هماع ف سيردا نب دهم

 ىق ىعناشلل الا قرووا ةربحم هديب نم دحا ام لبنح نب دمحا لاقو ملم صح 0 املف

 أرطقب ف مهظقياف ى هذاشلا ءاج ىتح ادوقر ثيدحلا باحصا ناك لوقب ىنارفعزلا ناكو نم هتبقر

 مامالا هيفا قوت ىذلا مويا 1 دل 7 ليف دقو ةبامو نيسمخ دس ةدلومو ددعت نأ نم رثكأ 0

 ىلا :رغ نم ليحو سصا لوالاو نييلاب ليقو نالقسعي لبقو ةزغ هنيدي هندالو تن اكو ةفينح وبا
 ّنلا ةجاتخالف روش ككلام ىلا مئلحر ثيدحو ميركلا نارقلا ارقو اهب اشنن نتن نا

 انااكع م خم ىلا جرخ مث نيتنس اند ماقاف ةيامو نيعسنو سيخ ةنس دادغب مدقو هيف ليوطتلا

 عسن ةددتم ىف اهيلا هلوصو ناكو رصم ىلا حل مث ارش اهب ماقاف ةيامو نبعستو نايث ةنس دادغب

 دش حرا ل“ موب رخآ ةعمجلا موب فو قا كلا اكن لزتد ملو نينيامو ى مدحا ليقو ةيام 0

 ىضر مطقملا ن 0 برقلات انمرازب ةريقو ىرغصلا ةفارقلاب هموي نم رصعلا دعب نذدو نيتيامو عمرا

 مانملا ىف تيار لاقو هثرانج نم عجار افاو نابعش لاله ثيار ىدارملا ناهيلس ند 5 .برلا لاق هنع هللا

 ىلع رفنو بهذ نم ىسرك ىلع ىنسلجا لاقف ككن هللا عنص ام هللا دبع ابا اب تلقف هتافو دعب

 ككلذ ريغو وسنلاو ةغللاو لوصالاو هقفلاو ثيدحلا لها نم ةبطاق ءايلعلا قفثا دقو بطرلاؤاوللا

 مداخسو ةردق ولعو هثريس نسحو هسفن ةفعو هصضرع ةهازنو ةعروو ةدهزو هتلادعو هتناماو هتقن ىلع

 ىلاغت هللا هير ىفلسلارهاط ىبا ظفامحلا طخ نم هتلقن ام كلذ نيف ةريثك راعشا ىعفاشلا ماماللو

 قفوم ريغل ارجا الو ادمصح بصي ملورانسيلا: قزر ىذا نا
 نس اج لو ردع دهجتلاو عساش رسما لك ىندي دجلا

 قدصف ميدي هةنيدكالم ادوع .ئوخ ادودجم ناب تعم اذأو

 قف, نمادع كولا ان 1ىنل انورجحلا ناش تاي كنار
 ةلعم ءةاهيسلاراطقا موجب ىنددحإولا ىغللا|لدلجخاب ناكرذ
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 بردب ر اد 1 : نينثالا م 0 مرح 0 دثالا لل تناك هثافو لا 0 هثكل 5 5

 كتح ا تلد دق ناآكو نيد هال نابعُش ىف ناك هعامس لدا ناو هتزانج ىلع ىلص هنأو رد

 كلنا هه ةدانعقلا 5 كم 4 ناكو ةرمع رخآ ىلا الوبقم كك 00 لرد مل د هاج ىف ماكحل

 نايسيمرقو نادربلاو اعز ذاو 0 ندادملا اهم ةدع جاون ءايضق دلقتو كثيدحلا قى اقودص

 نيسلا رسكو ةايبملا ءامعلا :ستفو ميما مصب نسحملاو ا ىلع مالكلا قر نفور كلذريغو

 "17 || نع ثيدحلا كاه « اهلوا ىف 0 هذ ديصق اطرعلا ءالعلا وبا دببك هيلأو نود اهدعبو ةددتلا

 ءاميموأ

 ند ددنع ند ةكداشلا نب عفاش ند نايثع نب سابعلا نب سردا ند ده هللا ديع وبا مامالا

 ىلص هللا لوسر ع عمينبج# ىعفاشلا قيخلا ىثشرقلا اشم 6 5 كلطإلا 0 مشاه ند ديزي: دنع

 هللا لوسر عضاش ةدج ىقل فورعم ناندع ىلا بسنلا ىقابو روكذملا قانم ديع ى ملسو ه.لع هللا

 قدر كام رد م مشاه ىند ةيار بحاص بئاسلا ةودأ ناكو عرعرتم وهو ملسو ميلع هللا ىلص

 مسيل اعيطم نينفوملا 5 هرحآ تنك ام لاقف كسفن ىدفن' نأ لبق ملست م مل هل ليقف ملسا مث ةسفن

 هللا بانك مولعلا نم انف" تبعيتجا" لدرفلا عطقنم رخافملا مج بقانملا ريثك ىعفاشلا 0

 ءاملعلا ليواقا فالتخاو مهراثأو منع هللا ىضر .مباحصلا مالكو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لسو

 ق هردق تلالج 3 ىعيصالا نا ىتح رعشلاو ةيبرعلاو ةغللاو برعلا مالك ظفرعم نم ككلذر يغو

 هللا ىنضر لبض ند ديحا لاق ىتح ةريغ قى عينج مل اف ةيفو نيبلذهلا راعشا هيلع ارق ناشلا اذه

 مالس ند مسقلا كيم ونا .لاخو ىهفاشلا تيشلاح ىزح هخوستم نم كيدحعلا ثسانا تفرعاام هنع

 ناك لجر ىا ىبال تلق لبنح نب ديحا نب هللا دبع لاقو ىعفاشلا نم ليكا طف الجر تيارام

 ندبلل ةيفاعلاكو ايندلل سيشلاك ىعفاشلا ناك ىنب اب لاق هل ءاعذلا نمرثكت تكتعيس ىنا ىعفاشلا

 ىفاشلل و عدا اناوالا تنس نيثلث ذنم تب ام ديحا لاقو ضوعا نم ايهنغعوا ىلخ نم نبدذهل له

 ىعفاشلاو اموي هتليقتسا م ىقفاشلا نع افابئي لبنح نب ديحأ ناك نيعم ند ىيح» لاقو هلرفغتساو

 بلل تكسا لافف ةفلخ ىشسيلاو هنع انابذق هللا دع ابا اب تلقف هفاخ ىشمبد وهو ةلغب بكار

 ىهفاشلا مآ تليح ايل لاق مكحلا دبع نبأ نع دادغب جر راث اف ايبيطيحل | ىكحو تعفيتنال ةلغبلا

 كل 0 ةيظش ع لك ىف عقو مث رصيب ضقنا ىتح ايبجرف نم جرخ ىرتشملا ناك ثءار هب

 ىلع ثمدق ىهفاشلا لاقو نادلبلا رداس ف قرفتي مث ر دعم لها ةملع ضخ 0 00 هنأ ايورلا

 اطوملا هيلع تارقف ىراقانا تلقف ككل ارقي: نمرضحا ىل لاقف اطوملا ثظفح دقو سنا ند 2
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 | وح كتسيل اوجرخ ميناكف ميل ةباجأ بامجسلا وشك

 بهرتلا ىقتلا ىخا كسن تدسفا بهذملا رايخلا ىنةحيلملل لق

 بهذم نم ذك نع نيسمللا“ نكب 0 م ب تعيجو

 كه ند ىيهذأ امل عاعشلا لاق 7 قرستل نيع تقئاراذاو

 ' يجلا نم ليح هعمو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم مدق راجتلا ضعد نأ ىدو لصوملاب ىنامز ذنم

 ىمرأ ادلا نيكسمالا ككل ابقفني ام هل ليقف ةردص قاضو هيلع" كت دسكف انلاط اكل دحت ملف دولا

 نيسلا ىف ى عطقناو دهزنأ دق ةدجوف هدصقف لكنا .لرظلاب نيفوصوملا ءارعشلا ى 0 نم وهو

 هل لاقف لاحلا ةذه ىلع ثفكعو رعشلا ثكرت دق انآو لك ا لاقف علا هيلع صقو ةاثاف

 داعأو دجسما نم حرف هيلا عرضتو ليحلا اذه ىوس ةعاضب ىل سيلو ببرغ لجر انارجانلا

 اههرهشأو نيتيبلا نيذه ليعو لوالا هسابل

 دبعتم ككسانب ثدرا !ذايم . .دوبمالا راهخلا ين ةبلملل لاق

 دجسلا بابب مل تدعق ىنح م دا

 ىلعوبا ىضاقلا ببتكو معاطقناو ةدبعت ىلا نيكسم داع مدم غرفاملف ميف 0 0 0

 نايم ريشا لا. اسورلا نعت, ىلا رايكشلا لش ١
 ةيقشن اتم ؟ ملال هنت [ةلقكرال, :.نشواك مايسصلا اذ ىأةبلك

 هيفاردتقلا ةلبل لفت الكار_ماضالا افكر لدم نيانلا ىف .تنا

 ةتاقشلبو نينايثو عبرأ مدس مرخملا نم نيقب سمخل نينثالا ليلا ةتافو كتناكو جفاف ءانشإ لو

 ندرشعو عبس ةنس كوالا عشر ريش نم نيقب عدرال دحالا ةليل هندالو ككيداكَو ىاعت هللا هيحر دادغبد

 قففا ملر عش هل الضاف ابيدأ ناكف ىخونتلا نسحملا نس ىلع مساقلا وبا ةدلَو امأو الرصبلاب ةيايئثلثو

 لها مهورب ريثكلا رعشلا ىوريب ناكو اريثك هنع:ذخاو ىزعملا ءالعلا:اتا بلحصي ناد اا

 نديتسو سيخ 0 نابعش  قلصكتنم 0 دلولا ةدالو كيناكو ءافرظ ءاندأ ءالضف ميلك تيب

 8 ىاعت هللا همحر ةيامعبر و نيعبرأو 0 هع ةنس مرحتلا لبتسم دحاالا 0 قولو الرصبلاب ةياينلثو

 ةركذو را ءالعل 1 عما قبر طب دك سن أوم ىريربتلا ءابركز ىبا بيطخلا نيدو مرطب

| 12-7 
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 هللا د ءرغصلا ةفارقلاب ن ددو ةيامسمخو نيسمخ ةندلاةدعقلا ىذ 4 0 هل نم نابعش

 ةحسلا ةذه ءاف ةدعبو واولا نوكس رنكسو ةليبملا نيس | مضو ع أرل | نوكسو ةرملا مضي م ىلاعت

 ئسهو نييطبارملاو ءاملعلا نم ةعامج ام ن ارد كح اس لع ماشلاب ةديلد طهو كتوضرا ىلا

 ةكسا سرببد رهاظلا تكلبإا دن ىلع فوسرإ 0 ةدابز < ىلاعت هللا مهلذ نب 5 درقلا ديب موبلا

 هلل 0 ع *و نيتسو ثلث

 ميمت نب ميهربأ نب دواد ميلا ىبأ نذ ده ند ىلع م-اقلا ىبا نب نسحللا ىلعوبا ىضاقلا
 ل" سلاغتلا ابهرك ذو زول اكان" كادارتاو نيكل كلور قنا رك اوال 3 علا
 ككناه' نّضعو ”ريقلا ككلذ لاله“ اروكذتلا ىلع دا قع” لاق مل بالاركذ مدقو دحاو باب

 مئاقلاو ةدانحل ف ةنع كساس ا“ ةلصالا دنشللا ع :رقلاو < هلضفو هينا دجمب لدعلا دهاشلاو « رجشلا

 ك5 جاجح /1 نب هللا دبع ودا لوقب ةيفو « هثافو دعب ةماقم

 خوبشلا ىل لع كانفملا تود ويش مهو اةةصضقلاركخذ اذا

 سلا طفاعلا فاس رتسل - هلا حلفا 16 0
 ني د اعلا نا لا 0 ف ركذو ةدشلا دعب جرقلا باتتك هلو

 ردع نتا ةردرجت ءاضقلا نئإع ك اك هنأ لل !ذ دعب كد ا نيعراو 0 قراوهالا

 داوجالا تالعذ ند داو سما فاتك هلآ ّ .ضاحمللا ناوشت كنا 5 هيأ ناويد نم رب كا رعّش نأو اويددلو

 ناك نب ىبع نب ده نب نيسعلاو لاو ىوصلار 4 ىباو مرثالا 3 كك نم الرصيلاب عمسو

 | أرعاش ابيدأ , ناكو 0 ةعايطم ناكو هثاقو نيح ل د اهب مان ماق اودا دع لزنو مهن :قبطو سلا

 ا الكبت ندم ءاضقلا دلقت ام لواو ةباهثاثو نيثلثو ثلث ةئنس ىف ثيدحلا هعامس كاب َن اكواب 0 ابخأ

 هلل عبطللا مامالا هالو مث نيعبر "َط ععسنا دس ىف امهالو امو لدانو رصقلاب هللا كيبع ند ةبتع تانج

 ةرعش نمو ةفلتخم جاون ىف ةريثك الامعا ككلذ دعن داقثو زمربمارو َج ككل مركم ركسعب ءاضقلا

 ىلعوبأ لاقف *سقكأ ةرعصا اعد اياذ كت اس ءامسلا 12 ناكو ىقستسب نخ دقو عباشلا ضعب 5

 اضرالا قحاب ن نأ ميغلا بده داك دقو. :.هتاعد نييب ىقس سل اكدكر د

 اضقلأ ا 5 ا لأ م اًهليوفف اهننلا| كفشك) وعدد اذكر انسخ 8

 ىلا اذه 52 ىنلانلا نى بل دنالا ىوحذلا ةوارطلا ن ةكامح ند ناييلس ن : .سحأا كالو

 سلا امك و ةفكبن ردغف تنيعل دقو 0 ب مكقم



 مثداعا ىلا :ةجاح الف ىرغللا ىلع مالكلا قبس دقو هتسايرو:ملئاسف ىف ملثم دليلا

 نواط ةيورعكلا هيجحولا "بتقليل ا 'ديعلت رهزالا نأ : كراننلا ب انا ب ند ككاتتلار كك ودا /

 لغتشاو كاارقلا ارقو ككانه نارقلا ظفحو هب 'اشنو ةدلبب دلو .ىطساولا ريرضلا ئوتعنلا :ناهدلا
 ةررعلا نكع»ند العلا جرفلا ىداو بيدالا ملس نب ده نبرصن ديعس ىبأ نم اهب عيسو ملعلاب

 ةيرفظملاد نكسب ناكو 00 دادغب مدق مث اههريغو ةركذ مدقت دقو رعاشلا ىداوسلا نداب

 ادا مالو ايه د مدقللا ى هرابنالا ند ثاكريلا ابا بحصو ىوعنلا باشخلا ىنيادجت ابا سلاجو

 مقفدتو ىسدقما رهاط ن ند د ند رهاط؛ ةعرز ف نم ثيدحلا عمسو هلع ذخاآ ام لجو تاكرب لأ

 ةيماظنلا ةسردملاب وعنلا سردت بصنم رغش مث ايلبنح ناك نأ دعب ةفينح ىبا بهذم ىلع
 الون. ىهناشلا | عدلا هدبلا لوين اد 0 ىهفاش ىلإ,إلا ضرفبإل نوقاولا طاش
 ىني ركتلا دبز نب تاكربلا ويا ديوملا لوقي.تككلذاقو

 اماه فر ااا 00 ةلاسر ميجولا ىشع غلببم
 لكابلا كتزوعا ايل ككلذو. لبنح :نبا دعب م تيهمذدكت

 ل لك 1 عدلا كرم اهي كل( ادد 0 اوف ترفخا امو

 لاف ا[ نططاف تينا لا ربرتاص ل كنز ليش انور
 عسوتو سفن ةرش هبفو رذبلا ريك ناكو اريثك ميركلا ,نارقلا ارقاو وحلا ىف فينصت روكذملا ميجوللو

 ةييف ركب ولو صراخ دل نتك ناكر للا
 ءاسر كلا دب اك كاك نار ناتسولاب تاج دا سا ل

 )َح
 5 ع دل اب 2 مل 5 هديا َق ررل 1 ص 05 ع مم ا م اف

 قر 9

 نابعش نم نيرشعلاو سداسلا دحالا ةليل قوثو طساوب 0 نيئلثو نيتنثا نس هثدالو ثناكو

 3 كك هلأ ةهيحر ةيدرولاب دغلا نم نذدو دادغبت ةبايتسو ةرشع ىتنثا هس

 هدنلا ةانولاو رادلا' ىرصملا لصالا ا ىموزخملا ىشرقلا اجن نب عبس نب ىلجم ىلاعلا وبا

 انك وود اهنلاا تب ءانك هقفلا ىف قئصو هر كلو راما ا ةلغلا و 5 اغا نم ناك ىعفاشلا

 ةريدعملا بتكلا نموهو ةريغ ىف دجوي ال امدر ببرغ لقن هيفو اريثك ايش بهذملا نم عيج طوسبم

 نبم ضبوفتب ةياهيسخو نيعبراو عبس ةنلس قرصيب ءاضقلا روكذاملا ىلاعملاونا لنلوتو ايف بوغرملا
 كلذ ىنرمالا ب حالض ناك هناقف' نيعلا نفرح ق:ةركذ مدقملا زالسلا ني .ىلغانيسحلا ىبالداعلا
 نم ريخالا رشعلا ىف لبق. .ةياهسيخو-نيعبراو عسن ظنس لئاوا ىن ءاضقلا نع فرص مث نامزلا
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 نم ةعطقلا ضرق دق نوكي لامكلا ناوعاشلا فتكلذ مهوتف ككل. رلصي ايش ككل زبهج» ىتح اذه

 هيلا بتكف نيدلا قرش ةبج نم لاتحلا مالعتسا دصقو الماك الا هريس ام نيدلا فرش ناو رانيدلا

 لاثمالا ترصضت اقح دوجلا ىف هب نموريزولا ىلوما اهيا اب
 لالدوبف دنعلا قاوف اننتطك  ةلانعك دنع مثلا ردب كتلشرا

 لاحت تك ذك قانمكلا غلب“ مناالا .ناصقنلا ملاغان
 ثجرخ تنكو هيلا :نسحاو رعاشلا زاجاو :قافثالا نسحو :ىنعملا اذهب نيدلا قرش بجءذ

 دال ككل ىن ءافسسالاو ناوي ؛دلا قوتسم ىنيدلا نفرشو ةيامئسو نيرشعو ثس ظنس ف ليرا نم

 هثربس تركشو ةبامتسو نيرشعو عسل ةلس ىف ةرازولا ىلوت تكللذ دعب مث ةرازولاولث وهو ةيلع ةلزدم

 ناكلا نردح.ق هتمجرت قاوكذللا ريزاتلا ف: نيدلارغظم ثام نا٠ىلا اهيلع لزب ملو ابيف

 فرش لطيف ةروكذملا :ةلسلا ,نم.لاوش. ىصتنم ىف لدرا رضنتسملا ماعالا ذخاو ىلاعن هللا همحر

 رجتلا ذخا نإ للا .كلذك كيكو ىنغلب ام كاع ةتمديخ نومزالب. نسانلاو هتف :ى:دعقو يذلا

 ربتشا دق ام اهلها: ىلعو اهيلع ىرجو ةبامتسو .نيثاثو عب رآ تنس لاوش نبرشعو عباس ىف ليبرأ مديد

 ىلا لقعنا ةعاقلا نع رقنلا متنا املو: مهنم ملسو ةعلقلاب 0 لمجد نيدلا قرش ناكف

 ملو ريثك ءىش ةسيفنلا بتكلا نم.ةدنع ناكو هيلا.لصي ثناز هلو ةرفاو ةمرح قاب ماقاو لصوملا

 ةنايدسو نلذو عي ةلس مرحجملا نم نولخ سيخل دجحالا موب لنصوللاب قوث ىتح كلذ ىلع لزب

 ةيامسمخو نيتسو عبرا ةنس لاوش نم ىصنلا ىف ةدلومو ةصاضجلا تاب جراخ ةلباسلا ةربقملاب نفدو

 همعو ةدلاو لدراب ءافيتتسالا ىلوثو ءابدالا ءاسورلا نم ةعايج هيف :ناكريبك تيب. نموهو ليرا ةعلقب

 فئواملا ةك.صن لقن ىذلا وهو الضاف روك ذملا همع ناكو ثككابملا ند قع نيس لا وبا 0 دلا ىفص

 الا اهعضي مل ىلازغلا ناف ةيبرعلا. ىلا ةيسرافلا ةغللا نم ىلازغلا دماج ىبا م
 نت مايا هنع اضيا كلذ عمسا. تنكو هخبرات ىف نيدلا فرش كلذ ركذ دقو ةيسرافلاب

 هنآ يشل اكاد هاند دلا قرشا كيافياملا ماسلا نار د عند ناك 0 كعلت
 و

 السال || دع لفقينصت

 نبين امثو كيس يس ماشنلا نك طش نلوم هاو ماشلا ناطيشب نورعملا نأ كبر الأ نس .فنلا ند لقسو مدبل , رولا

 ةربقهد نفدو ةداماسو نيئلثو نامل 3 ةكس ناضمر ريش رشع سداس 100 فوتو لدر 2 ةيبامسمدو

 لوقب هيو ةصاصخلا تاي

 اكيرصن مل ككرصع درف ككناب .ايانملا ترد ول كاكربلا انا

 اكيب نيلقتلا نيعاب هيل ع ٌدَقف 3 ل مالسالا مك

 تونملاو هالي صافتو+فايزجافوا ةراجهناو معئاقر مارك تركفاتل املاطالا تفوخ الولو
 ام هس ل

 كفكشلو ف عفرتقؤمل ردخا 3 نكي 2 مهو نساحم نم متللا دهب محل نك دقلؤ 0 هكيتل هزم عمر ل قفسلا ىلا نام || 5 ا | هاذ



 ال

 1 ايفر لش لكاةح الد تجلي نرلوبل اه لئاشللا واط [ هداج

 هييحتساف ىبعرو ىندربو ىتدابص هيلع ىب مجم ناوشن
 هندجأ اذو هلفسمو) اذكتوب هدحتو ةراذعب كدت ل

 هيشاور اللا ءاني منن, تعال هيباشاييردر طلاع لرد
 هيعاد ايجكف قرغف اظيضغ م امل ليالا جابصلا ا

 اضأ مللو

 اهاقسو ايحلا اهانتح 2 اراصق مك رش كدييفلد تالدل هللا ع 2

 هدأ 0ك اكف الا ساس نم رماسيل اًكطدكتي هدأ قفريكلدم شو

 اليل ةراوجب د ص 18 دق 3 ناك روكذملا لردلا هةر ا اي اطار دكا تبل .
 هتحرجت ةدضعب ةبرضلا ى ةنااف ةداوؤ ادخال نيكس ةكرضو ضصخش ةيلع بذوق 5 كالي ع

 ككل ال بيكق فئافللاب اهطيقو امخرمو اهطاخو نيدرملا لاحلا قرضحاف اة عستم 1

 اك عكلذ نا ىلظ ةكللافإ تاببالا هذه ىف و ةيلع مث اهب هعلاطي لدر ا بحاص نيد كلل ارفظم مظعملا

 ثتابدالأو او ريخص كيمؤي انأو ديصقلار كذا هةنامتشو ١ ةرشع ىنامُ 000 2

 0 يح خلا اهلعف ندم هثأو ل كك نلا فكلما اها اب

 0 الو كو 0 كك ال امهابزنت 5 مكح# كادرودح تانمأ

 و2 1 ان انثي د ركحذ اهب انلثم ف امو همك ككل

 ربرمتلاو طيقلا تيعّدا اهيف ىدهاشو ثدلو اهيف ةليل ىه

 امهو نينيد ى د لقمع لوقب, ن 58 دّح عبد دب ىنعم أذهو

 00 لإ تانو اعيمج اننككو ىقنح انيلع مسالا ضاع

 قدحلا داوسب ىجدلا داوس عابن اناول امارغ دون

 برعي نب ىلع نب ىسبع نب نسحلا ىبأ نب نيحرلا دبع فرشلا ليرا ىلا لصو دق ناكو
 دب ىلع امولثم هل ريسف ريزو ذمموي نيدلا فرشو ةيامتسو ندرشعو 0 نس ىنرعاشلا ىجدزاوبلا

 رانيد نع ةرابع مواثملاو ب دراتلا بحاص ىلصوملا راعسلا نب لامكلا هل لاقي ةتمدخ ىف, ناك صختت

 منال فكل ذا لدمألو 3 نا دالبلا ككلثو قارعلا ف : مهنداع ترج دقو ةريغص ةعطق ابنم عطقت

 35 مي دياب دوجولا ريثك وهو مولثملاب | اضا نواماعتيو ضار لأ اهنومسيو راغصلا ع ماعلا نواماعتي

 ةعاسلا قفنا ككل لوقيو ِككبلع ماسي بحاصلا هل لاقو رعاشلا كلذ ىلا لاكن 1 ءاج يف مهئالم اعم
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1 

 ورعللا كيلاغا نبا ةليبع نب كرها نبا كابل ون ديحا يتفلا ىبا نب ثرابملا تاكربلا وب
 عساو عضاوتلا رثك ردقلا ليلج اسيئر ناك ىليرالا قوتسملا نباب فورعملا نيدلا نرش للا

 برقيو هلاحب قيلي ام هيلا ليحو هترايز ىلا ردابوالا ءالضفلا نم دحا لبرا ىلا لصي مل نكلا
 لئاضفلا مج ناكو ةقفان هيدل مقوس كاكا تقف تدل بايرا اصوصخو قيرط لك ميلف لا

 ناكو هيف اماما ناكو مب قلعتي اد عبيجو ملاجر ءامسأو ممولعو ثيدحلا اهنم نونف ةدعب افراع

 اهرابخاو برعلا راعشاو نايبلا ملعو قاوقلاو ضورعلاو ةغللاو وألا نم بدالا نونف ىف ارهام

 0 عاضوالا ىلع مايناوق 1 هباسحو ناويدلا ملع ى اعراب ناكو اهلاثماو اهعئاقوو اهمابأو

 ةديدع عيضاأ وم فراناتكلا [ذه ىلع كلك كفر كانك 0 ىاعبرات لور عييجو مهدنع

 ى لصعملا تابثا باتكو تادلجم رشع ىف ماهث ىباو ىننتملا رعش جرش ف ماظنلا كاكا ل

 لصفملا ىف ىرشخمزلا اهب ديشتسا ىتلا تايبالا ىلع هيف ملك ند دلجم قى لدكفللا كاما مدد

 منم ثعمسو اهريغو رداونو أريثك ابدا هيف عمج 0 ابا ةاهس باتك هلو ةعينصلا رس باتك ملو

 ملو مسفنب ةارقلا ديتعي ناك هناف اريثك ايش لبرا ىلع نيدراولا نياشملا ىلع هثءارقب ثتعمسو اريثك

 امدو الرمسلا ىل لع شايبلا امببف لضف ناتيب ةرعش نمف هيف داجا رعش ناويد

 هسنحو .و ضايبللالا نسحلا ام ةرارغ الرمس كلعدحت ال

 هسفن نم هكا لدفن ١ قيسلاو ةريغ نم هضعد لدقب 0

 رءاشللا ىقشمدلا ةاقرعلاب نورعملا ىبلكلا رين ند ناسح ديلا ا ل 0 ىنعملا اذه ذخا دقو

 وهو روبشم أ

 ا لا امل ير رح عا
 ! ا ا اذا لان رخ ١

 سنج نموه هب لتقي ىذلا يمرلا ضعب نا لاقول ءابدالا ع لا 30 0

 نيتيب ةربغ مأ هسا ن نيدلا فرش وه له ملعأ ال الو نيدداتلا ضعب ليعف ىنعملا ىف منا ناك ىف

 امهو ةدابزلا هذه ىلع 1

 ناسحلا اهنم يح مدو  ايرصم لدقا ضيبلا

 نانسلا أمل غاصي ضيب ندف تيلتق نإ رسل 1

 اهب ىنغتي ى اا ةراعشأ نمو

 هيخاب اهر دب كف هك اناق اهفهس ح جابصلا -- ةليل ا

 ١ ةليآ تناكف ابد قايردا

0 
 ام رم دشاخ نع اهتماد | انييكحا



 كا

 ةحاؤالاا ىااناقماجلودلا [ننيش لزب. ملو ابهذأ ةوايم ةيد رز نالغ نيعبس.هنم ذخأ هنأ ليقو هلتق هنا

 نم ةعامج هحدسمو اهبابرآ بسع# ن اكو >ليضف هيف ثناكو ةمهلا ىلاغ اسيئر ركذلا هيبن ردقلا ريبك

 نسحلا ا ند ىلع نسحلا وبا نيدلا ىضر هيجولأ ىرصاقلا هحااذم م قمو ءارعشلا رباع

 لواو لثملا ريسم تراس ىتلا ةيلاذلا هتديصقب هحدق ىورذلا نباب قورعملا دمحا نن ىبح

 عدلا ابؤرع نم كسلا 00 يدر د قذف 0 ممر ف ىلع ىب جرع ريخلا 8

 ابتاوج نمو
 دوع قنا داو دل لاشتفف ةيسك ةللأ ليص نا ع

1 

 ذرمز نم ايراش اذكتتاو لوك ردوج رد كلنا 0 7 دج

 ذخام لك مهل ذع ىف اوذسخا اذا مهلع لاش لا ىدنالدتع لذ

 فدل 3 اي از تا بلا - ىدلاراده نم نولرد

 نح لكفم - اكم لاف اهم اذأ ادار < ل لامع ١> ىن ديك : مل كشك دا فر

 ىذح دق 0 رافسلا لوط مفل_كصكر ابضخم لل ماق ذا طم لوف

 ظعبدد رم ةيقو نعل دم نمو

 لفذَق بلا نسم ع عورسلا 0 0 كبح نطب ند مش ا نيحلاو

 نهف رعش روكذملا نوديملا ى رالو ليوطتل | ند ارذح ردقلا اذه كا اميلم ثترصتقا ة ةسيفل ةديصق قد

 كبيغأ ىلا قءدلوق لو

 مرحلا ىف جالا مداولحتسا امك * مهتلتق سانلا لصتتسي رشعم
 ىمدريغ كوفسملا ةمد نم ىادب تكفس اهفامنفم امد ٌُتكفس اذا

 نب هللا دبع دهن ىبأ نب نيسحلا ىإ دع ا نب هللا دبع مسقلا وبأ . نيدلازع ع امهاور ازكد

 ةحاور ند هللا[ دبع ندب ده نب ديسع ند ُدَح اور ند هل دبع ند ميهربأ نب ظحاور نب نيسحعلا

 نيعبرأو كيس ةنس :ترامو ةنايسسو كو نينا ةنس ةيلقص لحاس ذحاور َُك ردا دلومو ىويجلا ىكاصنالا

 هنلدإلو كناكف لمعلا ىل لح بكار وهو ةايحو بلح نيد ى دل ةلزنملا ناككر ل ت ابح ف 3 5 ةيامتسو

 ندرشعو لح كس رزيش ةعلقب روكذملا ةلودلا يس هدا فاك لد ع تامو بحرد 5

 ءاثلثلا مش ناضدر رش نماث ةرداقل 5 قودو ةيامسمخو
 قااعت هللا ديحر ةبايسيخو نبن ايتو حتتلا د

 هدرز . 5١ رصم ديعصل ةيرق ىدو ورذ كك ةبسنلا ةذه وأو اه داعدو ءارل ص يعمل لاذلا 2 51 كن و



 اهل

 متلغب مد ثلز دقو لصوملا ببحاض ككباتالل ةدشنا ام ثكلذ نيف ريس رعش ملو ةباتكلاو

 اراذع انبكطلر قارات معن نم ةلغيلا تلز نا

 ارك صتحلا أر ىدن نمو اقداش 0 نم ا

 دعقا ايل هنا ىلع نسح حلا وأ كلان نحا لعب اريثك رعشلا ىف ءاج.ذقو قورطم ىنعم اذهو

 ىلا انليف مئرب دعب الا ارجا ذخاب ال مذاو هيفوه ايم هترييو هيوادب هنأ مزتلاو ىبرغم لجر مهءاج

 اههدم نم نكيني راصو ةالجر كنالو هتحنص ةرنيث .كويبظذ هعنص نهدي هنعحلاعم ىف ذب 0 هلوق

 ربط دقو اذ ايل هل تلقف هفرصأو هيضرب ام ىدرغملا اذه 0 كل لاقف اريل لانكا لع كن

 مازتلالاو موقلا ءالوه هبحص نم هيف تنك 1 ةعلار ف ىتن ك1 لوقت ايكرمالا لاقف مئافاعم رحت

 ىسفن لذا ىناعم اناو سمالاب تنك دقو ةعدلا و عاطقنالا ىل /| ىحور تنكس دقو مهراطخ اطخ ١

 ىنار ذخال مههسفناب ىنوءاج ةيرورض روما م ) ثرط اذاف ىلزنم ىدعاق مويلا انا اهو ميهبلا ىعسلاب

 نم 0 ' ملو هتجلاعم الو هلاوز ىرا ايف ضرملا اذهالا اذه ببس نكي ملفر اك كاذو اذه نينو

 نيدلا زع رع لاق ظح رفوا هنم تذخا دقف لذلا نم اهيلس ارح ميقاب شيع ا ىنعدف ليلقلا الاربعلا

 2 سيمخلا , مود لصوملاب روكذم لا نيدلا دجم الافو تناكو ناسحاب لجرلا تفرصو هلوق فس

 0 3 7 هللا مهحر دليلا لخآد جار د بردب ا ىنفدو 2بامنسو ثس .ةلس علا ىذ

 نبا ةريزجو ىلاعت هللا ءاش نا هللارصن نيدلا ءايض هيخأ ركذ ىنايسو ىلع 0 0 0

 لجر اهاند ىدق اولا لاق ابد ةطيحم ةلجد نال ةربزج ثييس اهنلجد ىلع لصوللا قوف ثديدم

 0 ند ربزعلا ددع هل لاقي ديعقرد لها سس

 كن ب ميمع

 «لودلا تقيس بقلالا يقادكلا فقنم عي رصف نب .دلقم نب ىلع نب لاك نثر. فكرابملا نؤييألا ونا

 أ امي ةدراغي طا راي دلاب قاويحلاداشوتيمئالصلا تلوذلاادارماا ئزم هواك نيدتلا ا دجم

 جدلا حالص ناطاسلار مياس انملو دشرم ند طاطا ةهيع نباو ىل 5 ةلودلا دب كام 5 تنخر مد لق دقو

 َح ايثان روكذملا دقنم نبأ بقر انكلمتو لا دالب ىلا :ركذ مدقملا هاش ن دأر رى ةلدرل يدع ها

 نذاب ناطح ةانخا بانتساو نميلا ذقنم نبأ قراف م ماشلا ىلا ةلودلا سيش عجر املو ديدز ىف هنع

 حالصصل ليقو هعم ذقنم ناو رصم ىلا ةلودلا سمش عجر م قشسمد ىلا :لصوو ثلودلا سمش

 نيدلا جالص هسبح ةلودلا سمش تام املف مهلاوما ذخا لا لها نم ةءايج ا مدلا

 ةيامسمخو نيعبسو عبس ظلس ىف ككلذو رانيد فلا نبرشعب 0 نلا نينامث هنم ذخأو

 هلزنتساف عالقلا .ضعب ىف ناطح .نصحتف نيبلا ىلا ةركذ مدقملا نيكنغط مالسالا فيس مجون مز

 لاحفشيإو عب ديعلارخآ ناكو عالقلا قطعا ف ةيحسو ملاومأ ىف صتس او هيلع ا عا دهجتلاو يندابملاب

 و5 ند



 ا

 ضعب ف اك دبع ن د دوه نيدلا ناحل انيحاص م قتل اهيندشنا ءايدا رانيد ن فكفلاف

 ا 0 تايشالا عت لق دل فكلنا اطبان حالا 0 دقو كاملا
 دانجالا لقتاو سانلا لع لاومالا قرف ةتمعبق ىف عيبجلا زاص ايلف هلاطباواهلاجر راو هتئارخو
 فكللام ةطغل ليعتساو ةعقاولا ةذه فصوو ةداجحالا لكابسف داجأ #ةديصقب روك ذا كديع نبا هحديذ

 هأوق ابنم دوصقلا عضوملاو رييجعلا ميروتلا اهيف هل لصحو رانيد نبا

 رارحا م مسمقر يكل اوديعتسا م مهلاوما نم تقف

 راند 0 1 اكل 0 ناك نم ادد 57

 اهينركذ |ذبيلف ناسا كنان قالا

 ىنابيشلا دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب ده نب ده مركلا ىبا نب ثرابملا ثاداعسلا وبا
 هقح ىق هخنر ان 6 3 نب كا ندد ١) دجم بقلإا ىرزجلا ريثالا نباب نورعملا

 رومالا ىف دمتعملا لثامالا درفو مهيلا راشملا لضافالا دحاو !ردق ءالبنلاربكاو اركذ ءاملعلا رهشا
 كيف ةركذ قدس دقو ناهدلا ن د كرابملا نب ديعس دج ىف مويش نعوحعتلا ذخحإ مييلع

 2 ا عماج ابنم ظعيسولا 0 ءرلأو ةعيدبلا كافيبصالا هلو هياور 1 مو ارخاتم 0

 تاداب زادي 20 ا لأ ندزر تانك عضو ىلع وهو ةعسلا جابجصلاأ نبب مق عييج لوسرلا كيداحا

 3 ىف ناصالا باتكو تادليم سيخ ىف 3 ثيدحلا بيرع 0 0 امو هيلع 8 ريثك

 مللو ىرشخمزلاو ىبلعتلا ريسفت نم هذخا ميركلا نارقلا ريسفتو فاشكلاو فشكلا نيب عييجلا
 بديلا باتكو ةباتكلا ةعنص ىف قيطل باتك هلو راكذالاو ةيعدالا قراتخلابر فطصلا ك1

 ماسالا دنسم رش ّى ىقاشلا اص لئاسر ناويد دلو ناهدلا نبال وعنلا ىف لويعفلا رح َى

 عبرا مقدم نيعيبرلا دكا قريع نبا ةربزجت هندالو كك نيداصتلا نم ككلذ ريغو ىعفاشلا

 نب زامياق نبدلا دهاجم ريمالا دمدخت لصتاو لصوملا للا لدم ابد اشننو ةبامسمكو ندعبراو

 تحاض دودوم ند دوعسم نيدلازع سمدخت لصتاف ةركذ قوس اك هيلع ضبق نا كل اع

 دقو هاش نالسرا ني دلا رون ةدلوب لصتا مث فون نا ىلا هل بتكو هلئاسر ناويد ىلوثو لصوملا

 .يلجرو ميدي وك ضرم مل ضرع مث ةدم دل تدكو هددل ةتمرح تثرفوتو ةدنع ىظعف ةركذ نقيس

 لسوملا ىرق نم ةبرقب اطابر اشناو ءايلعلاو رباكالا هاشغب ةراد ىف ماقاو اقلطم ةياتكلا ناجي

 ةذه تفحص هنأ ىنغلبو لصوملاب اينكتس ناك م ةراد ىلعو هيلع هكالمأ كفقوو برح رصق ىيسن

 ,رايتخالا ىفاهيلع منونيعي ةعايج هدنع ناكو اهل عرفت هناف ةلطعلا ةدم ىف ابلك بضصلا
166 1-55 
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 قافاو اسف ايندلا ىف ٌميلاسقا هب تقبُط ئذلا هاطوم ماما

 قافشاو ماضي نأ نم 0 4 ناوحم ئدطلا عرش م ماقا

 قارطا هدورب نيح ةمدم لكلا ةبيدو 20 لاذع كدئنس دل

 قران نيك لا كرثاأ نأ 3 :أ 6 0 ملع | م قدص با_حصاو

 قازرا ةدافشملا ىا'الا كارا سيرد نيارالا ]1 لضم
 قا كلا ةله ليم ء اح اهدعبو اةدحوملا ءابلا حف ةامهملا 5 7 ىبصالاو

 نوك بو 8 ةرمهلا ملا ا 06

 نب برعي 0 وهو ةعرز نس هلك ند در ند ةككلام ند نوع نب ثردع ل تمقلاو ,ضأ خذ

 وف ىبلكل أ ند ماشه كافور ةحبصوإلا طاششلا تتسبب ايلا نييلاب ريك ةليش ىهو ناطعق

 ككشلام ام ند ىدع ند قوع ند دعس ند ثوغ ند ديز نس ككلام ند ثرحلا وه كا تسنلا

 ند ثوغلا نب لثاو نب سمش دبع نب مشج نب ةبراعم نب سبق نب ورهع نب لهس نب ديز نبا
 تي ا ا

 3 واانرك 75 ىذا عالق الع ع ند ماس نب دشخفر | نبيلاخ ند رداع ند 01 ا ناطعق

 باوصلاب ملعأ هللاو ةلاحعلا تانك ىف را ةركذ

 ريثك 5 ادهأ: از ايلاع ناك ىشرقلا لك ول نب ةماس ىنب ىلاوم نموهو ىرصبلار ابد ن فتككلام ىبنحلاو هدأ

 ةبروتلا ف ثارق 5 لاق هنا هنع ىورو ةرجالاب فحاصملا ب بتكي ناكو ةيسك م عرولا

 ام مث موقلا اكيف صاق هيف صق دقو سلجم ىف اسوي ناكو هداممو ا دوط ةديب لمعي ىذلا نا

 6 ليزر الكاب انا لاقف لك تكلل ليقف اندم (ةيرطاب ارامل سورد اوتار نمسك واب ناك
 نب ىلخ مساقلاوبا ةاكح ام كلذ نيف ةريبش راثاو ةديدع بقانم هلو هنم لكاب ملف ك 0 0
 اي لاق مناف ىلاعت للاب نيثيغتسلا باتكح ةاهس ىذلا هباتك ىف هركذ مدقملا ىسلدنالا لاوكشم
 هك 0 "ا «ءح اذإ شل اهن امتد انيذأ نب فكلإم

 0 ب يان 0 3 ها نك 7 الا مهلا لاقف اعد مث ارف مث ءاينبن ١: انناإلا

 علا لوسر ءاجو مهيدبأ س انلا عفرو 3 كدا قيقا ع - : باتكلا ما فتكدنع ا تيلثثو ء 1 5 ودل

 7 0 اط ا فكشف |! لمحل ايف لجرلا بهذف كئارما كردا لاقو كحرلا دنع

 0 ام هدانا ا دق قريبسل ع عار ١ نبأ ططق دعح مالغ هتقر ىلعو نوييسملا

 را

 رابك نم ناكو ةر
 قرك ذأ دقو ىلاعت 0 يحرر ريما نوعاطلا لبق 8 ل دب امو نيثلثو ى ل 0 قولو ]دال
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 هللا تكف دش انإ تلق لاق مهن لاق فاصنالا ىلع تلق لاق اينع هللا ىضر اكلامو ةفينح ابا ىلعي

 ةيسااب ملعا نموللا تىكندشان ثلق لاق مكيح 6 ميلا لاق مكحاص مآ انيحاص ىنارقلاب ملعا نم

 لوسر باحصا ليواقاب ملعا نم للا ثكتدشان تلف لاق مكبحاص مهلا لاق مكبحاص ما انبحاص
 الا قف ع فاش ثلا لاق | هكيحامص مييللا لاق مكيحاص مآ انيحاص نيمدقتملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ككلام ناك 00 سيقن ءىش ىا ىلعف ءايشالا ةذه ىلع الا نوكي ال سايقلاو سايقلا

 دجسمللا ف سابو قوقحلا ىضقبو ىضرملا دوعيو زئانجلاو ةعمجلاو ثتاولصلا دبهشيو دجسملا ىناي

 ,روضح كرثو هساجم ىلا قرصتيو ىلصي ناكف دجسسملا ف سولجلا كرث مث هداجحصأ ديلا عيينجت)و

 ةعمجلا الو دجسلا ىف تاولصلا دبشب نكي ماف هلك فكلذ فكرت مث مب زعيف اهلها ىتاب ناكف زدانجلا

 ىندل ليق ايبر ناكو هيلع تام ىتح ككلذ هل سانلا لمتحاو اقح هل ىضقي الو هيزعي ادحا ىثاي الو

 هللا ديع ند ىلع ني نابييلس نب رفعح ىلا هد ىعسو ةرذعب ملكتي ناردقي سانلا لك سيل لوقيف كلذ

 ءىشل ةذه مكتعيب ناييا يال هنا هل اولاقو روصنملا رفعج ىبا معوهو امنع هللا ىضر سابعلا نيا

 اميظع ارما هنم ببكتراو هفتك تعلختا ىتح ةدي تدمو طايسلاب هيرضو ةدرجو هب اعدو رفعج بسنصغف

 ىروجلا نا ركذو هب ىلح ايلح طايسلا ثكلان تناك اهناكو ةءقرو ولع ىف برضلا تكلذ دعب لزب | 34

 ىوتف لجال اطوس نيعبس سنأ ند 0 برص ايفو ةيامو نيعبرأو و ةنس ىف دوقعلا روذش ىف
 نكيلك 0 نيعسنو سمخ ةنس ىف مثدالو تناكو ملعا هللاو نيطالسلا ضرغ قفاوث مل

 لاقو ةئس نينايثو اعبرأ شاعف هلع هللا ىضر ةبامو نيعبسو عسلأ ةلشا لوألا عيسر رمش قى قولو نينس

 نياتكلاج دامب قلع بئرملا هخرات ىف تارفلا نبا لاقو ةنس نوعسن هلو ثام ىدقاولا

 ناين ةنس قوت مدا ليقو ةيامو نيعبسو عسن ةنس لوالا عيبر ربهش نم نيضم رشعل ىحبصالا سنا

 ةيجردت ىف باسنالا باتك قى ىناعسلا لافو ةرجملل 00 ةدلوم ىلا الليفراةيامو' نيغسو

 ه6 ةييحلا هللا دبعو هدا ظفاحلا ىكحو باوضلاب ملعأ هللاو نيعسنو ع هرأو او نعلد ةناش لكان لَو هنأ حملا

 ىذلا هضرم قف سا نب ككلام ىلع تلخد لاق ىنعقلا ثدح لاق سبنقملا ةوذج باتك ىف

 5 ىل لاقف كيكبي ىذلا ام للا دبع ابا اي ثلقف ئكبي هتيارف كسلج مث هيلع تيلبسف ميف تام
 انف: تيتفا ةلسم لك تدرض تل تددول هللاو ىنم ءاكبيلاب قحا نمو ىكا ال ىلامو بذعق ندأ

 نا لاما ايك وأ ؟ئارلات دما مل ىننيلو هيلا ثقبس دق ايف ةعسلا ىل تناك دقو طوس طوسب ىارب

 اليو ةرقشلا ىلا ضايبلا ديدش ناكو عيقبلاب نفدو مالسلاو ةولضلا - لكان ل هدا
 رقت الو ةلثملا نم ةأردو ةييعبو تراهن ولك ةركدو دايجحلا ةيندعلا ب اي عاصا ةمابلا ميظع

 هلوقب ةركذ قبس دقو جارسلا ن .ريسحلا ند 0 ند رفعج 0 ةاثرو هبيش

 قاربم بداحسلا داعرم نزملا نم كلاب عيقبلا مض اثدج ىقس
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 لاق لوقي ثيللا ناكو اههنع هللا نئضر ربيعا ند | ىلوم عفان نم عحمفو ةنس نيرشع ن /: دأ وهو دامو

 نابعش كك نيعستو عبرا مح لاسم نفوأ ذل 00 5 نيعستو نينا 2 ءرحي تمسي تدل ندا ضعد 0

 ريعمد ةعمجلا 0 نذدو ةيامو نيعبسو سيخ ططس نابعش .ل8ؤزفمفتنم دءيجلا ليقو سييحلا 0 قولو

 عبرا نس نابعش ىف دلو ى يناع سلا كلاقو هنع هللا ىدر.ت ارازملا دحا ةربقو 000 0-

 ضع لاف ب اوصلاب ملعا هللاو نيعستو فلك 0 دلو ةرجغ لاقو ع لوالاو ظنامو ندر ملمخ م

 لوقي وهو انوص م دعس 5 ثميللا انفد 82 || هب اهسأ

 رئقو ! امير 5 00 ضاقو مكل ثن : 0 الؤ ثيللا 2

 ناقلا رو ماللا نوكسو 00 د عودو ةددشقلق لها ن 0 هنأ لاش افيو ادحارن ملف انتفتلاف لاق

3 
 هجولاأ 31 ةيرق قى ميكا ءاه 0 ل قو نونلا نوكسو ةيجعلا ىنيشلاو يناثلا

 اهدعدو ءا اهلا نوكسو ءافلا راغب ىهيغلاو أو :ضيلرف ثلثر ادقم ةرهاقلا ن نجدو اننيم ةرهاقلا ن . ىرخبلا
5 

 ةريثك ةعامج ايهم جنح 1 سبق نم م نطي وهو مف كل سنا هذه ميم

 يملا 0

 ناسميغ نب ثرعلا نب ورمع ند رماع ىبا نب ككلام نب سنا نب ثككلام هللا دبعوبا م-.الا

 - 0 لاي ن نب ظقاثم ءاثو هام در نايثع لاقبو ناتطقن ابتعت ءابو .ةيجع ا

 همسأو سصا ىذ ند وريع نب ةيجعم ءا.خن ليثخ ود دعس نبأ لاقو ناتطقن ابحت ةنكاس ءابو ةثلثم

 ان عفان نع اضرع ةءارقلا ذخا مالعالا ةمثالا دحاو ةرجلا راد ماما ىندملا ىجبضالا ثرحلا

 ديعس ند ىيحتو ىعازوالا نع ىورو امنع هللا ىضر رمع نبا ىلوم اعفانو ىرهزلا عسي ميعب

 تنك لجر لف ككلام لاقو ناطلسلا دنع هعم ىتفاو ةركذ مدقل دقو ىارلا ةعيبر نع ماعلا ذخاو

 ىتفي الالا ةنيدملاب ىداني ايدانم تعمس بهو نبا لاقو ىنيئثفتسيو ىندج#» ىتح ثام ام هنم ملعتا

 ىلع سلجو اضوت ثدح# نا دار اذا ككلام ناكو بثذ ىتا نياو سنا نيب ككلام الا سانلا

 ١ بحا لاقف ثكلذ ىندل ليقف ثدح مث ةبيهو راقوب هسواج ىف نكمتو هتيحل حوسو هشارف ردع
 نا ةركي ىناكو ةرابط ىلع انكيتم الا مي ثدحا الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح مظعا

 ىللص هللا لوسر نع هب ثدحا ام مهفنا نا بحا لوقيو اليجعتسم را امتاقوأ قيرطلا ىلع ثدح#

 لوسر ةثج ابيف ةئيدم ىف بكرا ال لوقيو هنس ربكو هفعض حم ةنيدملا ف بكري ال ناكو ملسو هيلع هللا

 مكيحاص ما انيحاص ملعا امها نسحلا نب ده ىل لاق ىعفاشلا لاقو ةنوفد.» ماسو هيلع هللا ىلص هللا



 الاو

 اماو ميلقنم  نسحاو ةزابم لبقتو اريخ مضوعو ىلاعت هللا همحر دبشملا نم برقلاب .ةفوكلاب ةونفدو

 ل تبلقو 00 نيعبرأو كلتا نابعش ىف ثيفوث انناف 26 كند نوداخ ةعيبر ةنجوز

 اهمراحتم ريق ا نسي نم رثكأ م دذالو و يك 7 ثككواملا نم اههرا ا كارلو دا نقشم دد

 دالوال 0000 تنك اك لبرا نان الطن م ذل ةلاطالا مدر لا ريفاللب

 مر فرع ك كلذ لماث نمو مهدالوأو اهتوخال 2000 ةيرصللا رايدلاو بنوخا دالوال

 مسأوهو ءار اهدعبو ةنكاس وأو مث ةمومضم الدحوم هاب مث ةنكاسو او امهنيب نيفاكلا مم كوبكوكو

 ع ةانثملأ ءانلا رس و فاق نوكسو ةدحولا ءابلا مع نيكتك و قرزأ بتذ ىبرعلاب ةانعم ىكرت

 0-0 سكي ةنيلو اضيا ىكرث مسا وه نون اهدعبو اهتتحت نم ةانعملا ءابلا نوكسو ىاكلاو اهقوف
 قارعلا ةبج نم زاجلا قيرط ىف ةلزنم ةنكاس ء ءاه اهدعدو ىنونل صخب 7 نم ةانثملا ءانلإ

 ةيبظع ة ةقشم اوساقو ءاملا مدعل اهم عجر نق ةنيسلا ا يشل بكرلا

 سيف ىكوم ناك ثيدحلاو هقفلا قرصم لها مامأ نويحرلا ك.ع نب دعس ن: ثللا كرد ود

 ابرس دفن ناكو ناهبصا ند هلصأو ىبييبفلا رفاسم كر دلاخ 0 نيحرلا دبع نلوم ودو ةعاشر ن ١

 ىلا هيلا ديربلا بوكر تثبلطو اربثك املع ىرهزلا بابش نب ده ماع نم تبنك ثيللا لاق. ايس

 دعاس نب ثرللا دنع هللا 0-0 ىفاشلا لاقو هتكرتف ىلاعت هلل هك 5 نوكيا نا 0 ةفاصرلا

 رع رت ثلا لدا هيلع ارقي بهو نسا كو هد أوموقي مل ةداححصأ ناالا ككل نم هقفأ

 نبا لاقف وه بيج“ بيج اكلام عيسي ناك هناك ثيللا هللأو نسحا ءابرغلا ن م لجر لاقف ل

 انيار امد الأ ملا الا ىذلا ةللاو ود ثييعتت بيع ثيللا عيسي ةفكلام ناك لجرلل بهو

 رانيد ىالا ةسيخ ةنس لك ىف هلخد نا لاقيو داوجالا ءامركلا نم ناكو ثيللا نم ةقفا طق ادحا

 رو لاقو رانيد كلا قناطءاف كثبللا تينا راهع ند روصنم لاقو هريغو .ططدلاعل]] ف بقرفي ناكو

 مناو بهذتلا ىفنح ناك ثيللا نا عيماجملا ضعب ىف تبارو ىلاعت هللا ككاتا ىتلا ةمكحلا ةذبهب

 هد احسك ال نخنا ناكو ابهذ اةوليم اهداعاف افريث 0 ةينيص 01 ىدهأ اكلام مامالا ناورصيب ءاضقلا ىو

 ةرشع ثلث ظنس 2 دق ناكو ميحاص نم رثكا اريثك لكأ نب لصحبل ريناندلا هيف ليعيو جذولافلا

 | ه6 : ].--54
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 ءىش زمخلاو ماعطلا ن م ميف اماع اظانيس نوكيو ككلاعصلل ناديملا' قطايسلا مد دقن كيكللذ كنعذ

 ا قو ئسركلا ذنع نيِعْيتَجملا'َنئانلل هاقناكنلا:ىف ايناث  اطامس اذ هبرو«غصو ا دال رك
 ائمدق نيم مسوملا اذه لجال نيدفاولا 0 رابعالا نم ادحاو ادجاو بلطي ظاعولا 0

 لماكت اذاف هناكم ىلا دوعي مل ملم دحاو 0 ا ارقلاو ظاغولاو ءامقفلا نيف ةركذ

 كيلا يلع لولا الو راد حل لكلا تلقا 5 عقب ل دنم اولمحو طامسلا اورضح هلك ككلذ
 ىهباد اذكه أ 6-0 لا ةفاع اكحشلا| كاتعن ىأ فكاهي للا تكللت تيان مث اهدعب وار يفعلا ىلا

 دوعلل ن 1 لكزبجت مسولملا اذد نم أوغرف اذاف لوطي ءاضتخممالا ناف لاجا رو هش لك صخل دقي ركل

 ةيحد نب باطخلا ا ظفامتلا ةمجرنا ىف. تركذ دقو ةقفدلا نم ايش صخش لكا لكا عفدبف ةدلب ىلا

 رجلا نك را جارسلا دلوم قريونتلا كتان 0 ليرا:ىلا'هلوصو نيعلا قزح ىف

 هللا هيحر ناكو ةرفاولا تاماقالا نم هتماقأ ةدم هيلع مرغ امريغ رانيد فلا ةاطعا هناو هب نيدلا رفطم

 ميدب نيب نم ضعبل لاق ةبيط ةمقل ةيدبز نم لكا اذا نر نب هر ضيحشال هر انطتنما امش الكا ىتم

 ولالا 0م كك ةاكرو جالصلاب نوروبشم ةدنع مه نمم ظنالف وا نالف بشلا ىلا اذه لدمحا

 ديدش ةناطبلا ملاس الديقعلا نسح عد اوءنازريدك قالخالا مدرك ناكو معاطلا نم. ككل ذر بغو ةيكافلاو

 امهادع نمو نيثدحملاو ءاهقفلا ىوس مولعلا بابرأ نم ةدنع قفني ال ةعايجلاو ةنسلا لها ىلا ليما

 مهدصق عيضب ناك ايف ةودصق اذا الا مهيطعي الو مي لوقي ال ءارعشلا تكلذكو افلكذ الا امش هيطعي ال

 لزب ملو هدد زكاذت ءىش 2 ةرطاخ ىلعو براتلا ملع كا كفا نآكو رد تاظر نم لما تيا .الو

 ولو طق قاصم قرشكنا منا لقني م اهترثك عم مئتافاصمو مفقاوم ىف اديوم ىلاعت هللا ممحر

 ىلع 'فقاولا ر ذعيلو ةلاطالا نرد ةينغ ةفورعم ريش قو باتكلا لاطلاهنسامعم دادعت قب تيصقتسا

 ركشن مايقلا ىلع ردقن ال ىتلا قوقعلا نم انيلع هل اه الا هببس نكي ملف ليوطت اهيفف ةمجرتلا ةذه

 ىدابالا نم انيلع هل مكف ءازجلا نسحا انع هللا ةازجف بجاو معنملار كشو ةانليع امهم انليعولو اهضعب

 ايش منع ركذا ملف هليمعت قارتعالا عدو ناسحالا ةعينص ناسنالاو ماعن »الآ نم انفالتنا قلع هفالسالو

 سي ابلط هضعب تفذح اهرو نابعو ةدهاشم نع هتركذ ام لكلب ةغلابملا ليبس ىلع

 ثتقو قونو ةيامسيخو نيعدراو عسسل كس محملا نم نيرشعلاو ةعباسلا ءاثاثلا ةليل لصوملا ةعلقب هثدالو

 باش ا لا دلبلا ىف ةر |دير ةفانهتو نيثلذ ةثلست ناضمر رشر ع نسمات ءاعبرالا م . ريطلا

 تامذ تاقوالا ضعب ابهنكسي راصو اهذخا ةيايتسو ةرشع عمر افنس قة مملع ضيف اذ اذ اط 8 ب دلا

 مل دعا ادق ناكو 1 هللا اهفرش ةكم ىلا هنم ةيصود لبو مل انه نفدو لدر !:ةعلق ىلا! لقن مث مث ابد

 ىدحا ةنسزابجلا ىلا بكرلا مجون 0 دقو ل نذدي هليذ كى لدجلا تحت ةبقاببب

 د0 1 8ك كم 1 اواصي ملو هيل تكللت جاححلا عجر نأ قفتاف ةيحص 0 ةرةوريسو نمثلذ و



 ا

 نيمرحلاب اهقفنير ايد نوالا ةتلسوا ةسوخ هعم انيمأ هتيحص ريسياو قدرطلا ىف هيلارفاسلا .ةج اح وعدت

 نأآلا ىلا قاب اهضعبو ةلبمج زاثا ىلاعت هللا اهسرخ ةكيب هلو بئاورلا بابراو يواحملا ىلع
 6 عناصم ليجلاب رنيغو ةربثك 3 اي هياع 0 فنوؤول ! ةليل تافرع ليج كا ءامجلا ىرخ) نم دلل

 ىض 010 هلاثيحأ امأ فكأنه | امض 1/1 ةدرت 0 0 كانا 0 نم نوررضتد اوناك جاحلا ند

 اوه دق اوناك دالبلا لها ناوهو ةنم افرط ركذن نكل هب ةطاحالا نع رصقي فصولا ناف ملسو هيلع هللا
 : ررزجلاو 00 دادخغب كي لدر 1 نم ةبيرقلا دالبلا ع 0 تاك هيف ةداقتعا نسا

 . ارقل ظاعو ولأو ةيفودص دلأو ء ءامهقفلا نم ريثك قلخ ىح حاونلا كك كانو م محلا دالبو نيييصنور ,ايخسو

 تبعض# 2-2 20 ,فظم مدعي كورلا ع رمش لاو لا مردللا ن و نولص ونال ىنولازيالو ءار ءأ ىشمل

 ىفام لاو هل ةيق ابنم همرثكأو ةبق ندر شعار ادقم ليعيو تاقبط 0ع عار ١ ف نك محلا ) م 1

 نرخ لات | هنيزا | عاوناب بابقلا فكتلت أونبز رص كو ا ناك كاذاف ١ دق دحاو لكل هئلو ها نايعاو ع ارمألل

 اوكرتن ,ملو 06 >الملا تن انهض هو لا.خلا بابرا نم قوجو ىداغملا 0 5 ةقاطاق دعقو ةلي مت

 لغش 9 دا ام هدا 0 ف نمانلا داعم لطتنو ص ايف اويثر 0 قابطلا فكل ند ةقط

 ةرواسكلا ةاقناخلا بام ىلا ةعلقلا كتان نم ةيوصتم بابقلا 5 مهيلع نرددلاو جرفللا الا

 مد ءانغ جيلا و اهرخآ ىلإ يق ةبق ىلع فق وو رصعلا ةواص دعب 0 15 للزس ندد لا رفظم 0 كذ نادييلل

 ةواص بيقع بكربو عامسلا لمعي ةاقناخلا ىف تيببو 1 ق هنولعفي امو منالابخ ل جرغتبو

 نماث ىف ةنس هليعتإ ناكو دلوملا ةلبل ىلا م للك ليعب اذكه ريطلا لبق ةدعلقلا كا ل مل ديصنتي 6

 لكلا نم حيا نسب هولا لق ناكها عدلا د حلا و اد ىف ةنسور مشل ||

 نم 5ك عم ا«ةرورنخسلا نع الز ريبككا ف ارت رقبلاو

 كن تناولك 0 دعي ةتاعامسلا لايع دلؤملا ليل

 نت وكلا كلبك لا نس اككلذ ف بتكشا عيزارا ناجيشا ملوح ندرك

 3 يحاللاو ىناغملاو لوب لوم

 .ىش ةلعتشملا عويشلا نم هدب ىبو.ةعلقلا ف تيرغملا نإ

 0 اذاف هاقياحلا ىلا ىوهنب ىتد لغبلا ,ردبظ دع ةطودرم يد اخدت كح اك مارو نمو لع

 ا متم ند كف ىلع ةيفوصلا عدبأ ىلع :اقداخلا كدا اعل ١' لزنا دلوإلا مل يم تى

 ةاقنامخلا ىلا لزني مث هددع ققحتا الر يثك ءىش ككلذ نم لزنيفرخالا 0 دود
 مهو ةنجتقب

 رفطمل كنص دقو ظ َظ اع :ولل ىسر 5 بح حملا م نلاتلا نايب نم ةريبك 3 دعب داطو ا ورد اون نابعالا عمتج#و

 اضيإ جربللرخا 6 ايكو ةيركلاو 3 هيف ىذلا عضوملا ىلا تكيدابش هل بشخ جرب 00

 ةران املا كعكلاو مطر ددجلا هنق عمت و عاستالا هب اغ فريبكح ناديموهو نادم ىلا

 مصرع نم دنجلا غ ب ىنح ككلزود كارب د ظاعولاو سانلا ى 1 ان انو ددجعلا ضرع قكاورطت
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 املرتف هو ةرصانل انلاب ةبايسيخو نينايثو تنس ظلس ناضمر ريش نم نيرشعلاو نماثلل قات

 ايلف لكلذ ىف فذلا'ىالتخالا لعاب دلو مالللاو,قواصلا هيلع سيسالا نار لاقي راكع: نم 3
 فكل د لل مياجاف ليرأ م-.ضطوعلو طاسيمملو اه هرلأو نارح قعر لزند 000 ةظم سم“ لال قوت

 ل ةيامسمخو نينامثو ادعس ةنسا ةخ لإ لك 2 لبر 00 3 هجوتن روزرمش هيل ميضو

 ملدل ةلقفاام كك قى لحذف ادحا نا عيمس مل كئارغ تار ىلا لعف ىام ١) ناك دقلف هتريس انو ةرمأ

 ا اهقرفي ريخلا نم 1 ميطانق موي لك نا ضاق ديصلا] نم هيلا بحأ ع ىش اينادلا ىف ن

 اذاوزابنلا لوا ى مهلع قرغي ريثك قلخ جا 0 منج“ دليلا نم عضاوم هدفا قى 00

 لدعر ةوسك: دحاو. لكل عفديو هبل | مهلخ ةليفوربيك عج 1 ادلا دنع عمتجا 0 بؤكرلا نم لزن

 يالا ناعمدلار لس! ةيفاذلار ل! وردك عمار هشكلذ ويغوا :تفيصلاو ءاتشلا نم ليصفلا ودق
 ررذو ىنيفصلا نيذه نم اهالمو نايمعلاو ىنمزلل تافاقناك عا دّد ن اكو رثك 37 لكقباو ميلثلاو

 لخدبو مهلا لخديو نسيم نينثا ةيردصت كلك كح هسقنب ميت اب ناكو م لك هيلا نوج انتحل 5 ممل

 ىنح اذكهرخآلا لاا العكس هللاح نع ةلاشو قمل ند ء ىشسب هدقفنيو هنيد كادخنأو نك لا

 راغصلل ارادو لمارالا ءاييلا اراد ى هدو ميبولق ريجتو ميجم حزم و ميطسابب ودو ممسح ى 0 رودب

 ١ را هنعضربف نييلا لمح طقتلد ذولا م لك عضارملا ن 2 ةعامج 5 بتر طيقالملل ا أرأدو مانيلا

 ق2 ارحا دكففكت و تنقو لك اهيلا لخدي ناكو م لك ة.هيلا نوجاتعب امر اد لك لها ىلع

 ضي رم طرزم كع نوشو ناتسر اهب ىلا هل الكت 0 نا ل ررقملا قلع ةدايز . ةلا 2 نيهطعيو

 هبقف ند دليلا ىلع مداق لكابلا لخدبإ ف يضم راد هدأ ناكر و هينزدشد كك هلاج 0 هقيسبم نع 00

 راادلا ىف بئارلا يلو انئبلا لرخدلا دصق ىم لام عب نا اهنرةلزبحلا ل و امهريغوا ريقف وا
 بذر ةسردم ىنبو هلثمد قياب ام قكعاذ ةقفن ةوطعا رف ناسنالا مزع 9 ءاشعلاو ءادغلا ىف

 تْيِسيَو اهب الاسلا 0 ةسفئد امم داب قو لك ةيفنحلا أو ةيعفاشلا نم نيقيرفلا ءابقف بيق

 نكي مل د ماعنالا نب - ع ةرك 5 ةءامجعلل ريسو هدات نم اش عاخ ب اظ اذاو عامسلا لدعخو ابي

 ةليموسلا) كيو دلتلا كال اهدا( .نكيبال, زكتتنإلا#ى را .ال/ ناك لقاف عاطملا.لوس ذل هل
 تم ب م م انيكقف مساوملا ما 00 انآ 5 قا عمتجمو نددراو اولاو يرويه هلأ نر ,ناكح قاح امهيف نيتاقناخ

 دد هلو قلخ كلل فكلاد الا جانا ام م مونت 0 را قفاقوا امهلو مهترثك نم ناسنالا بمرك*

 نمريثك 3 كاعانيشللا - لمعيو مهيأأ هسفنب كرس ناكوا اهذخاب ؛ ةقفن نم دحأو 7 ثكيع

 ةرثكتسما ةليج ميهعنو ل لجئاسلا دالب ىلا ةثائمأ ن نم ةغايج نيتعفد ةنس لك ىقريس ناكو تاقوالا

 عل ناو اًيشةفح اون لك ئيطغازهيلا اوليصو:!ذاق راغكلا 6 1 يالا راما فكوني كاني ع
 3 عج حما مس ع دا 00 ا ميقب ناكو كك 0ك مام ةيصود مهوطعب ءانمالاف اولصت
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 نب دودوم نيدلا بطق كانا دالوا ىلع اهفرعو ىحاونلا ككلذ ىف ةريثك ادالبو لبرا ثكلمو

 ةنس ةيام زواج هنا 8 البوط ردعو لوطب 0 !او لبرا ىوس هل قبب ملو لصومللا بحاص ىكنز

 فيلات ملا ة دعفلا قى ذررشعا ىداحتا داحالا |ةلمل قونر نال 21:لدران عطقناو ةريعرخلا تاك

 ق نئثدو طلسلا ند ةجلا ىذ ىف تام نيدلا 0 ةريس ىف دادش 8 لاقو 0 ل

 ةطرفملا ةوقلاب افوصوم ناكو ىلاعت هللا همحر دلبلا لخاد قينعلا عماجلل ةرواجملا هب ةفورعملا هنيرت
 5-3 دأ 0 ددلازع طظذاحلا |نهيش لاق اهريغو سرأ كم نب ٠ اةروههشم 17 نقاقوأ لضوملاب هلو ا

 فككولم كانا ىنبل ملهع ى الا ريعبلا مكر اب ىف ىرزجلا ريثالا ساب ققرعملا لع نسحلا

 عيمج ملسو ةياهسيخو نيتسو ثلذ نس لبرا.ىلا لصوللا نعراس روكذملا نيدلا نبز نأ لصومللا

 رقع ةعلقو نارحو راجتس ثئكلذ نيف نيدلا بطفق كانا ىلا عالقلاو دالبلا نم ةديب ناك ام

 ناكو لسرا ىوس هسفنل كرت امو تكلذ ريغو روزر مشو ثيركتو اءعيمج ةبر كيلا عالقو راد كلا

 معضوم ىلو قوت اهلو ةيامسيخو نيسمخو سيخ ةلس ىف ف ىذاش ن د ةوكريش نيدلا دساو وه 2 دق

 فرح قروكذملا زامياق نب ددلا دهاجم هكاثأ ناكو ةنس ةرشع عبرأ ةرمعو روكذملا نبدا ١! رفظم دلو

 رواشو ككلذل الها سيل منا ارصضعم بنكو هيلع نيدلا دهاعم بعت مث ةدم ماقاف نواقلا

 م : منم رغصأ ناكو امدااكم فسوي رفظإا ابأ نيدلا ب

 للصوملا ىلا لقتئاف دوصقم اب مل ا اذ دادغب ىلا مجوتف دالبلا نم نيدلا رفظم جرخأ

 هعطقاو هتمدخب لصتاف نيغلا قرح ىف ةركذ ل 0 نر اع نيذلا تي انكار
 :دنلع يظحوا شل | حالص ناطاسلا ةمدخب لصنا مل اةدم اند ماقأو 7 لقتناف نارح ةنيدم

 نسم اهرلا نيدلا حالص ذخاو ةيامسمخو نيعبسو نامث ةنس ىف اهرلا عاطقالا يف هدازو هنم نكمتو

 ادلب راخار دلهي هك ,اويدلا

 نعارنزلا لونا الك ارن للففيلاو ناي ةظقرل :ةحلار نار دل الاله اظاطماو لا ل
 كتناكو بويا تشد نوناخ ؛ ةعيبر عيشسلا| متخأ مجوزو طاش يا ةاظع | مث كو اوطي قكللذ ف حشو

 دعس قوذو روخ اب 06 | نا :دلا نيعمر صو بتحاض نيدلا نيعم ند 5 ندد | "نعس ةجوز هلبق

 ةريثك فقاوم نيدل | حالص عم ا دبشو ةيايسمخو نينامثو ىدحأ ةنس روكذما نيدلا

 مهر اود مديت 5 0 ةريغ ع - مل عضاوم ىف يتلو ةمزعو سفن كوقو هديل نع انف ذ ناباو

 ىنكب ملولو مييق ةلاطالا نع ىنغل ا "ربو امهريغو 5 ند ندد دلا ءامدو ىناببصالا دايعلا

 ةرساب ركسعلا رست أو ةركذ , مدقملا 8 ةامح كان نا ددلا ىقلو ود اس نَقو هناف هتفكل نيطح ةعقو الأ

 ناك اكل مث 0 مراوعمس هللا ضال نيملسملل 8 0 مصنل ا 20 نك اوعجارت اهبفوقود اوعيس اكل مل
2 8 

 دمدخللو ةدجنتا قرشلا ككولم هيلع تدرو م ميئرفلا القس دعد اكعالز أ نيدلا ح كا ناطاسلا

 ح
 ضرم مث ايلف ماقاف لدرا تحاص كع وهو نيدلار فظم رخآ فقسوب ا نبز 6 35 .زاكو

 هل

3 --.1 0 
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 ل كلر ارا روف تسلا هسا حا ع ا ىنرس اني كر ناعا

 م فرص نأ يل هللا توعدل مقسأو ملسن ناب مال ككرورس نأ الول لاق 1 نذفو هي

 دشناو زيزعلا دبع كضف ةمعنلا كفنك ىف ىلو ةيفاعلا ثكل ىلاعت هللا لاسا ىنككو ىلا ثكب

 نك ىكشت تلا كسل داوعلاب + ١

 ييدالتو كراطا نمي وفطصل اب. . دهيدغلا ردن ليفي ناكل
 00 نم ل كوه أ ةينانلا هلديصق ريثك ر عش نم داجتسيا ىعو

 تلستو اهب دجو نم تيلست ام دعب رعب ىمايهثو ىناو
 تلمعمضا ليقملل اهنم ءاوبق ايلك ةمايغلا لظ ىجترسملاكل

 رصم ىلا ةهجوتم ىهو قيرطلا ى اهيقلف اهبلا رذاسف اهيلا قاتشاف ةنيدملاب ةزعو رصي رينك ناك

 اهافاوؤرصم ىاريثك داعو رصم كا تمدقو -- كتاانقفنا اهنا مل هحرش لوط مالك امهنيب ىرجو

 تم اناسا داب وهو لحر , تع الس * فركمو 8 ةدنع هتلحأر خا انو اهربق ىناف د نم نوفرصني سانلاو

 حفست نيالا حاس كككبلع اهربق دنع ىقوعف)؛«ىودصت و.لوسقأ

 جزناو ىانا موب ١ ىريعل كتاف يح فكفقإرت نم ىكنأ تنك دقو

 نع ىدقاول فبين نيردك ىورو,ىل اعن هللا ميحرا ةباموإ سيك ة نس ىف ةرهوربتك قروتو ةريثك امهرايخأ)
 سيخ ةنس ىف دحاو موا ف ذ ةرع ريثكو سابع نأ ىلوم ةمر ,كع ثام لاق ىضايبلا مسقلا نب دلاخ

 رمعشأو سانلا مقفا ثام سانلا لاقف رببظلا دعب د :>او عضوم ىف امهيلع ىلص اعييج اي تيارف ةبامو

 :يجرت 1 هثوم د ران ى نالغلاو ةمركع ركذ عج دقو ةنيدملاب | امنتوم ن :راكو نبلملا

 ىلع لخد اذا ناكورصقلا ديدش ًاريقح ناك هنال رغص امناو ريغضت رّيثكو ىعازخلا ىلع مالكلا مدقن دق
 ا بعقعلم ناكو كلذب هحز امدإ 5 ككيذوي الل اك رد د ىطاط لوقي ناورم نب زيزعلا دبع

 ل همرثكأ ناك هلوط ن 1 كربخ قرم د تريلات نوط اريثك تيار مدومطعب لاقو ةرصقل بابذلا

 انريغ كايسو انادييسم دوعنو

 د رام 3ك كا اي

 ام رنج د ند ىلع نسحعلا ىبا نب ىوبكيك ديعس وبا

 اكو ةربثك |دالوا '"قزرو لبزا؟كلم اص: كج كت حى وزعملا كلغ نيدلا نيز؛هدلاوأ ناك ليز بخالص

 م ن. هلصاو دقلا ريغص ىاريغص ىيرعلاب انعم ىمجع ظفل ردو ككجك هل ليق اذهلو اريصق



 4 ١

 ١١ برقا ام ةماركو اًنح هل تثلاقف اهبلاطف ةوشن ىهتوناح ىلا تزتضحو امايا هتلطمف رطعاا

 الثمتم دشناف هعرسأ

 ابهميرغ ئى ردعم لوطتحيم اةزعو دمبرغ قوف نيد دا لك كت ىضق

 لح ى اهنا نكدبشا لاقف رع هللاو ئه نقف هللا ال اقف :اعكسش طوخ ا ىردتا ةوسنلا تلاقف

 نحول رح ككنا - انأو كدلك اقف فككلذت ةربخاف ةددبش ىلإ ىضم., مثال "ني قل انك

 عت ةعولات ايلاطم 0 ريثكأو قافتالا بئاجع ند 0 اذ ناكفر 0 توناح ف 0 َجح ةيحو ع

 هأوق 2 ذا نيف را

 لاطملا ووؤ>)تايناحغلارشو ئتبد فلطف نيبو ع امل لوف

 لامد 1 كتيشفف خم ةطرع ىضفا كاذك عل ءكربغ 08 مغ ربو تتلاقف

 ةرعش ندم

 ريغ ف ازع اب ىذا أذ نو اهدعب تريغت ا كثدعز دقو

 ري ككرس 1 علو دع رخص 4ع 5 0 0 نيغت
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 سىطصخلا 0 1 لاق 081 لب ايلف 6 ل ها رثكي انا قلاعت ا ا دل هتمجرل

 هومدلاب ءاناتعا كك ا.ساو رقعلا مي مركلاب ن ,أورم ون ويكتكو دنا موي نيدلاب برح ونب ىعض

 كلما نك" دنع أَم جرخ ازيثك نأ قافالا تانك ككحاص ئتابمص دعالا جرفلاوبا تذدحد

 طر هلع قررييك فذئانف ةثور ها ران «تنشنقا قيبرطلا قرزوجع هتضرةعاف يطال هباعو نار

 لياقلا كفل تلاقف ةزعر: 0 كاف كلنا نم تلاقذ

 اهرارعو اتت اهتح :قدقولا حض ثلا بيط ءاره » ةسضور ايف

0 
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 اهر 5 با لال دتالاب ثدد قو اذا انهوم ف ةرع نادرا نم لم ]كا

 يحض هلق الذ | ابتعد لفل ةثور )ا عءذه ل كيطزلا لدنملا عضو ول تااقف معن ريثك اهل لاقف

 سبقلا ءرما لاق
 بءوطت" ل ؟ناو'انيط اند ةتذجو“ اقراط كنج اننثلك ىنابزت ملا

 ا

 لوقي ةدالام اقم درا دال راق ضمب تعمسو 55 ل ءرتخلا 00 ةرطملا ان 8

 ل لفماف اضيا ةضورلا فاصوا ةمتن نم ىناثلا يحلل نم ,صضنلا |(

 0006 ىثبي ال اذه ىلعوا رع نادرا, ى م بيطاب ىهام اهرازعو اهناجتخ 00 0

 خلع 5 لك ناب !اكوويوىذكلا ىل ا ناكو هدوصقم اذهانوكي. نا دعبي هنكل. ضارتعا

 هلوقب ا ب ىنينمولا ريما ايإلاقف.ككلللا دبع نتاديزب
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 عال نورخالا او او ةكحكمد أون هاقاو مرعلا ليس م انأأ 6 د3 دزالا تقرغت امل دزالا :نع 2 اوعطقت |

 نب ةعلاك نما ةعمج ودأ وهو ميشالاو ليلش 0 لبق اضأ ىبا لاقو 0 راق ضنندملا

 بحاض وهو بسهستلا هيلا هداودأ الرع بحاص نيكرلا كيع ند 2 لود وهو ب 0 2 ند رسم ند ديبع

 اةرمض ند ككيلم ند رافع ند تاجااح ند ىرعلا لع نب سايا 0 صفح ند 0 كنب رع

 ندب دعم ند رازن ند رضم ند س اننا 5 ةكر دم نب ةميزخ ند ةنانك ند قائم:ديع نيركي نبا

 كتاياددح اكل وفعل و مساعا هللأو ل صفح ند صاقو نبا ليمج ىناعمسلا لاقو ناندع

 ايضفار ناكو ة5داشمللاو ناورم ند كاملا ديع 3 لخدب ناكو اهيف ةرعش دكأو ةروهشم رومأو رداونو

 لاق كوت قشعا ادحلا تبار لق بتبلاط ل ند ىلع قا تككلبلا دبع هل لاقف ككاجلا كيع

 كوب مع لاق ىتثريخا ام الا "ىف, تكن دشن لاق :ثكربخا كدقعت: ئتتدشنول نيننوملار يما ان

 كلا لاق انهاه فككسلجا امم هل تاقف ةلايح برص دق لجرد انأ اذا تاوافلا ضغد قريسا

 تثبا ارا تألق اذه انموي انمصعي و انيفك ام ىسفنل 0 يك ممل ديصإال ةذه ىتلابح تنيدصنخف عوجلا كفار

 ةمشمظ جك و ذأ كسل 1-5 نو انينف معف ل أاق !ءزج هضم ك لععت |آددص تريصاق 6 تيا قل

 سلخ لاق اذه ىل قكلص امم 3 تلقف اهقلطأو ابلعف ايلا ىنردبف و ردننب انخر جف ةلابحلا قى

 لوقب اشداو ىلبلب انش لظقر ابهلع

 قيدصل ةيشحو نم ميلا كل“ ”ئنافإ ععارت ال "قيل هش البا

 قيلط تكثيبح هك بلل كا اهقاثو نم انقلطا ا لوقا

 ديزب كنب ةكتاع ةهتجوز هتدشان ريدزلا ند بعصم طر احم كلا جورخلا ىل اع ككللا دبع ص أهلا

 لاقف اههشحو' مب نم اهلوح ناك ندم  ىكب ىتح ءاكيلا 55 كرانخ) كيسا املف ةداجالا نم

 0 نيح اذه انفقوم كاز هذاك اريثك ىعل ةعمج كا نبا هللا لئاق هكا كدايع

 علتمب وهو ةلكملا 0 50 لزن ملو هبرخ ق ةريغ بيتس ناو هسفنب 3 ا أ ةتوعم ندا

 اهندازي رد مظن اهيلع ناصخ . همزع نش مل وزغلا دارا اماذا

 اهنيظق اهاجش امم اكبف تكبأو اةفاع ىبن حل رت مل املف هتنعن

 5 نجا دنع ةنداأ ن مأ ىلع كتاضتاو الرع نأ لاقبو :دعقل جرخت ترصقاف رصقش ن ١ اهيلع مزع م

 ربثك كا 00 اسل تلاقف .ككلملا دبع نب 90 ةجوزوزيزعلا دبع نيئرمع 6 ىو

 انميرغ ىزعم لواظنفم الزعو  هيبزغ قوف ند ىءذ هك رضق

 اًقيلوعتا غو ابهيزجا نينبلا مآ ت كاقف انتم تجرخف ذاق هنادمو :كتملاق 0 دعكلال ناك اه

 نم اسك اسهفزعي ال اوهو:لزع ىطعاف ةئسئلام» بورغلا" ءاسن عاب امقرو ني دملاف زال ء مالغرببكل ناكو
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 هللا دنع ند ميهرد| قحسا وباوهو الجرب 9 دشناو سانلا طاسوا ن م لجر 0 ككللد

 لضفلا ودأوه ( نحلو روفاكل اعد ىذلاو روفاك بذاك ى 5 ابخالا ىوغللا ىيجلا ش يشم نو كت

 سابجس "

 مد وأ قيرلاب شهد نم صخوأ انادكسل ىعادلا نوع ناورغال

 مصحلاب لوقلا نيبو بيدالا نيب اهتلالج تثلاح هتبيه كلتف

 رظنلا ةلف نع ال ب كيعتلا] عضوم ف طلغ نم مايالا ضفخ نكي ناف

 رشا ديس, ندع 0 .لافلاو ان ديس !انلها لف تنل ءاغتن نقف

 نو ءانلثلا 0 قود ان كلل 0 طد 0 دويرمالاب القتتسم 0 ملو 00 ابخأو

 دنس قون ليقو ب هلأ 2 قون هنأ لبقو رصمب ةيامثلثو نيبسيخو كنس نس قوالا ىدامج نم نم

 ملعا هللأو ط_طخلا 5 فى ىعاصقلا ل ل وهو يسمو ع عمس م ليقو ةيامشلو نيسمخو سيخ

 فكااتكو ارو. هشم هتيقو ىرغصلا دارقلاب نذدو ىلاعت هللا ةهمحر اضيا هحبرات 52 ف ىناغرفلا لاق اذكو

 تناكو ريراتلا اذه ىلا ديشخالا نبا ىلع ثوم ربرات نمربط ام ىلع لالقتسالا ىف هندم لطت ماو

 اسمخ ةرمع ريدقت ناكو ككلذ ريغو ةصيصملاو سوسرطو ةيكاطناو بلحو قشمد نم ماشلا دالبو

 فلخلا عقوو ةلممح هدي دس همايأ تثناكو ملعا هللاو هحرأت 0 ىناغرفلا ةاكح ام كغ ل نوتنسو

 ديشتخحالا نب ىلع نسحلا ا دلوب ةعامجلا تصارثو رمالا ررقن نإ ىلا ةدعد بصل ندين

 نع كح نك هدمحلا سراوفلا د بلطخو مابا ةعبس الا رهشأ مئلثو نيتنس روفاك ةيالو تاكو

 قى ةروكذم مهربخ ةيقبو نيسمخو عبس ةنس ىوالا ىدامج نم نيقب عبسل ةعمجلا م ديشخالا

 ديشخالا دهن ةدج ةمحرل

 قام دحا ىملاراخلا اردو: بوباماعر ف: دوسالا:ةعمجر قنا« ناعرمجزلا بع نب ريتك خش
 د دوسالا نيب نضدزلا فخ وي ريتك الهي عقلا ريحت ال لكلا" وباةلاقؤزبسا نيرويشلا

 نب ربع نب راح 0 ورمعب نب جب هاراماو ل يلا ري
 هيب 11 !ةيطبرهدرإلا ند نزاع: وم ةيلعتا ليا نسقلا هرم ]نب تقرا وي طاطفلا انباع 0

 لطف رك ل دي شا 0 اياب سفر ةنراجإ نر ةخضر
 ةدابع ىلا برعلا اعدو مالسلا هيلع ميهربا نيد ريغو ةريحتبلارحببو بئاوسلا بيس نم كرات الاف
 منال ةعارخ مهل ليق امناو تق فن مينمو ةعارخ امه نو اح انبا ىضفا ةوخأو ىحل اذهو مانصالا

 | أ 1. 52
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 .ميبلا 2 مدحت م 011 1
 ىلا ىبجو ف شبدو ىلا كى كيسعل ةدشنا روذاك ىلع تيلكدت اذا «كنك" ال افادنأ 5 ل

 مذ دلل نإ

 مايقنل اب مامسيلاب لذ, تمير لكه نيانبلا ةرر انطرادجلو
 مانالا ضن

 ةنط لاش ىف ةذاقينا]ع 6 رخاو هثاكذو ةتنطف

 دعبل ا دك هيفطصا ندب كك كيردصو

 ندا ثبجتف انقرفن 1 ١ ىو ىف فكعض امل اق
 نك ى

 ابئمو تتعلا نم 10 اهدا تو د املأ د ديصق اهدعد هقلد ملو 00 عمل 1 ١ 5 ةلنعقا | 0 1 5

 0 ار رق 0 يل نعد ا كب كر 7

 ثتجلا ا 00 عدنا لهو

 ىمالس لذا

 2 بحلا ىلع ىغابلاب انا امو
 نذارلغ«لذالانانالا!كينمتش اخو
 اوقرشف اييوَك م-لعاو

 هقاوا فكنا فكنا ةتكليخلا

:4 
 امم

 وبفلاج

 ىرج

 راق قعد ىف تسيوف ول ثكناو
 لطابو قح سانلا سيدم ناو

 نيه لاملافادولا,فعتم تطلق اذا

 رجالا تقارالوتلا تك امو

 ما ا بل كسا

 كتاف نا لالا اهتركف 3: ناك نأو

 تاج كك 0 عدلا نامدو

 تاؤجا نوكي ال اهبك كتكتساو

 كباطاخلا# اه دنع نايب ىنىويكس

 تاوث هيلع ىغبب ىوه كك

 بارت يكلبحا اف ئكارا ىلع
 اراك ريكا مه رونا كرام
 اكد كتبو انك( متل قكتفااو

 مسأو ما ل قا لاقف اعف و اضمن كي

 تبا ذك هيف سيل لقح فدك دعو

 باحصو ةدكدتلتس وسلا لك

 كباهذ كدت الا ا ا

 افوخ ةئمدخ ف باكر ةنكل هيلع أبضغ اروفاك ىقلي.ال ظنس رصيد ةديصقلا ةكه داسنا| دعب ىننتملا ماقأو

 ام عييج زهجو نطابلا قى ليحرلل دعتسأو هد عينج الو ةيم

 ىنلا ةيلادلا هثديصق دحاو مويب ربصم هتقر اقم لق ةرايفللو

 نيسيخ 0 ةفرع 0 قف لاقو هيلا 2

 ةديصقلا ةذهرخآ فو اهيف ار ا وذاك اع

 3 .صلا ةوانأ 8 | ضصخشلا 4 29 ةمركم ىصخل ا قوما م نسم

 دودرم نيس اناوهو 5 دك ١ ةيماد سا_عخلا دابا 3 ذهنذأ مآ

 ومسلا| ةيصخلا نيكف 0 6 ةزجاع ضيس 1 لوجفلا نأ

 ايبسح زاريش هدود ند ةلودلا دع كا لف فكل دعد هقراف م هداويد ابهنيضت كرقك ةاهأا هنف هلو
6 00 

 لجر لخ دف ىديشخالا روفاك

 03 نبرضامعلا ن- ةعامج كك دك : مادا

 تككاذو

 جرت هدمها

 نم ميلا رسك ' نال م مايا هللا م مادا «ةئاعد ىف لاقو هل اعادو

 ساجم ترضح مهضعب لاق عيماجمملا ضعب ف تتأرو مي



 اك

 مسفلا وبا ربكتالا ةدلو ماشلاو رشم ةكليم ىلون ةتدجرث فروكذالا زيراتلا ف ديشخالا فوت الو
 ردنا كولا نأ ىلا مابك نسحا ةتلودريب دديروثاك ماقو ا دم را
 03 سددقلا ىلا 0 ةيايفلثو نبعبر أو عسن ةنس ةدعقلا ىذ نم نولخ عبس ل ليقو نايثل تبسلا موب س

 رع عسن مدس ةيححلا' ذ نم نوحي عستال سييخلا موب هدب قشمدب متدالو ثناكو ميبا دنع نفدو

 ةلكيغلا تلح ةياب 6 كتكلمو ىلع د ايا :دعب ىلونو ىلاعت هللا ةيحر ةيايشاتو

 رركذلا 08 قر قا ل1 هتلابا نسحو هنا دايذ قكءروف روتساف عيجأ عقصلا ثكلذو سوسرطو

 نم ندب :ءررال ءانلثلا مو هتدالو ثناكو نيسيخو سيخ دنس نحملا رم ثتلخ ةليل ةرشع ىدحال

 خراتل انلا اذه نم ا روفاك لقتسا. مث .ىملاغت هللا:همحأر رصمب اخيأيفلثو :نيرشخو اعسس ظنسر فص
 ظأو در اطملاب حى كرو هلسر خصب جخاف ديشتخالا 0 يلع ند ما دلو 0 ةوعدلا ةماقاب هيلع ريشأو

 سيخ ةنس نقيم نمل نواه رشخلم البلا: ىرزي كلاب "يك يكب انا فارغا نين
 لها ىف بيبا وذاك لاك برك مدقفلا تارقلا سرج لفل ةوبااقرد ب كايت راسلت نس
 ام ىلع رانيدرشع يناسب داكتفإلا ةأرتشاو اصاصب داوسلا ديدش نوللا دوسأ ناكو مهمظعيو ريخلا

 قراف دق ىينتملا بيطلا وبا ناكو هعم ةربخ نم ءىش ابطابط نبأ فيرشلا ةدجرنإ ف قبس دقو لقن

 ندد ين دملا نسحاب أروفاك حدتماو رصم دضقو 1 ابضاخم ةركذ مدام ناديح نب ةلودلا قيس

 0 دققت 0 نيعبراو تسيدنس ةرخالا ئدامج ىن هل ا ةديصقا لوا ىف هلود فكلد

 لما
 اقلوشلا»لقتمار الملا لفقر ىو كيغأ اه اون روتفاك دسلماو دق

 اقاو افعل الساخن كدلك اطنامر نع نانا اب“ اك همم
 ئسلا:ةيانل هتديتف نسير رعبا متل اوش ىاشيا هدهتاو ناكتلا باماذك قا شما ١

 انيف لوقب

 بتكاف ىلع لمت اش" مل ناو ةحذم ٌتعَعااذا روفاك قالتخأو
 ترف ءاتيلف اروسفاك مسمصو ٠ ءارو الهأ ناسنالا كرش اذا

 ابنامج ندو

 تدناو بح نب ىكار ياذج . يسبح لك ديعلا اذ كيدكاس
 برغم ءاقنع قاتشملا نم نياو مهءاقل ىوهاو ىلها ىلا نحا

 بذعأو ىداوفي ىف ىلحيا كناف مكوأ ككيسلاوناالا نك مل ناف

 ا اولا وع



1 

 هماع قبو دب ىيسف ةءاجف كلها ىلع مدقف لاب ناك هنال ةءاجعفلا هيبال كيف اكيناو هرطقل بقع

 ديلقن« ةماعزلا رهالا اذه ىف ىن ةودلقف « 5 ةعلداسلا ةماقللا ىف لعرب رخلا ةانعئذلا وه 8

 توملا بانت ال سفنلا ىوق عئاقولاو بورتحلا ريثك امادقم اعاجش الجر: ناكر « ةماعن ابا 1 ارجل
 ةي ايط [جم لوقي كك

 يزيل تمن الطبال نكت اعاعش تير اله دقو انهت لزق
 ءاطن مل تكل ىذلا لجالا ىلع مب ءاقب تلاسونل ككناف
 اطتسوب دولخخلا لدين اكشف أريص ثولملا لاجم ىف اريصق

 جاربلا عنخلا نا نع ىوطيف زع بوث 00 تون د

 عاد ضرالا البال هكا دو وح لك ةباغ ككل لسلق

 عاطقنا كا نونا هكيلكمتو مو ماشي طاتعس مك رعمو

 عانملا طقس نسم دّْنَِعَعي اًكيياذإ ةايح قريخ مهربي انفو

 ىف فرعا امو هللا قاخ نبجا عجشت ىهو لوالا:بابلا قةسايحلا ىن ةروكذم ثايبالا ةذهر
 برسعلا ءابطخ 6 : دودعم وهو ةببرغ ةماسشو ةينأ سفن نع الأ تردص امو اهلثم

6 

 م0

9 

 تالا" -

 اي ١ ااق ئككلد 1 لاقف ككاتفال هيخال لاق عاجلا 1 65 ةحاصفلاو ةغالتلاب ند روبشملا
 0 ا | . 00071 كن تر

 وه ام ىعيف لاق ةهكاه لاق خا بتكاذا ةمدخات ال نا نيئمولا ريمأ تانك 2 نافالاق ككل

 هبتم 7 م ىخارزو ةرزاورزت ل ٍُت لوقي ثيح لجوزع هللا بانك لاق وه 4 لاق هي دكوأ

 كتراجنأ ند قفدعسلا| هصقح نب نيصح لاق قرط تع هليخب ىلخو

 رئاض ككئثومو عفن ال كنايح ةقارق عيطتسن رد فدشلا كنار

 طبضلا اذه ىلع ديتعيلف همسك نيف لبوطت هيفف ديبقتلا نع ىنغي اطيض ةداذح ءايشأإ ثطض دقو

 هكا مل 1 2 تايبالا نب ىتلا طاقالا ع < ا
 2 بسنن رركزذلا : ةماعت د ودأ ع نك دلد مس أوهو ناسعو مام ١ نبت عضوم ىلا لمس دنِكلو

 ةروكلا ىسرك كح ةيصقلاو نامع ة ةيصق وه هنأ ليقو

 فاكلا نرخ

 روفاك ناكو ككئانف ةيجرن ىف ةربخ نم ءىش قبس دقو ىديشخالا هللا دبع نإ ر روقاك كسلاوبا

 كيس الوب لعن هللا“ اشا ن 5 5 ,ىذ ىنالا ديشخالا 0 ند دقت رك و وبا ةارتشا ْ رضع لها ضعبأ ادبع

 : 5 3 5 17 ا نا 1
 ككاو تكن انا 5 عج را ىلا 8ع قرد 3 سابع نب 32 م 5 نا 3 نم رخل ةنايثلثو نأ دم ع
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 مارهالا قيزط قلع ةزيججلاب ىتلا ريطانفلا ىتبو ليبجعلا ةعلق ىنبو امهنيب امورنعمو ةرهاقلاب طبخا
 0 ليش اخ نك ربل مونفلا باب ىلعو اطابر سقملاب رمعو ةمملا ولع ىلع ةلاد راثا ىدو

 نم اكع ةنيدم نيدلا جالص انحلال ةشلاا ليذك ا نسح ناكو ةفرصم در ال عكا ايطقم

 سس ىكفتتمأ ميو قالريشا لضخ الع اولوتشاو اوداع امل مث "هيا

 ىكفنا هنا نيدلا حالص ةريس ىف دادش نب نيدلا ءابب ىضاقلا انخيش ركذورانبد ىنالا ةرشمب
 ةفيرشلا 0 1 لم ةيامسمخو ندنامتو نامث نس لاوش زر شعا ئداح ءاعلالا موب قرسالا ن ,

 نيملسملاو مالسالا ىلعو ناطلسلا ىلع ةرثك قوقح مل ناكو اديدش احرف هب جرفف يي

 نيثلث ركذ ام ىلع ناكو ككلذ قدل ىذاف ةعيطقلا لام لصعبل قشمد ىلا ردسلا ىف نذاتساو

 هرج عل ةركذ مدقللا ى ئامم نب دعسالا نا ىتح هتيالو ىف ةبيجع اماكحا هيلا نوبسني سانلاو افلا

 ناف ةعوضوم اهنارهاظلاو هئم 017 عوقو دعبب ءايشأ ةيفو شوقارق ماكحا 5 شوشافلا ةامس خال

 فلناكو هيلا انهض وفا انإ فانك 0 هقوثو الولو هيلع ةكامملا لاوحا ىف اديتعم ناك نيدلا جالص

 يغب 5 ظفورعملا هننرث ىف نفدو ةرهاقلاب ةيامسمخو نيعستو 8 جنس بجار كب علضم, ف هناظو

 رقشم ل تاور 1 ح 0 !ء اههاشنا نيذللا ضوحلاو ربل برقب ىلاعت هللا هدحر مطقلا
 ترعلال ةريسفن كرت ظفل ظفل وهو ةيج*م نيش اهدعب وأو مث ةيداث "5 قلالا دعبو ءارلاو فاقلا

 ناسنالا ضفدا دونا و ورعال ارق اطل يحتل

 ةنانك نب رثتح نب ةانم ديز نب ديزي نب نزام نب .ةنوعج همسأو ةءاجعفلا نب ىرطف ةماعن وبا

 بعصم نمز جرخ ى جراخلا "ترابا مم نب ميمل ند ورمع ند فحلام ند ىنزام ند صوفرح نبأ

 تس ظلس ق بعصم هبال و ثناكو ريبزلا 1 هللا دبع هيخأ نع ةباين قارعلا 0 اهل ريبزلا نبا

 فسوي نب جامجلا ناكو ةفالخلاب هيلع ملشيو لئاقي ةنس نيرشع ىرطق ىقبف ةرجملل نيتسو
 0 5 جرخ هنأ هلع ىكحو مهيلع ر .ظتنس وهو شيج دعب اشيح 0 قبلا

 ايلف هبجو نع ىرطق هل 2 لجر هيلا زربف ةزرابملا ىلا اعدف بشخ دويع ةديبو قجعاأ سرف

 دبا ركذ دقو كنم رفي نا ناسنالا ىعتسي ال لاقف نبا ىلا ىرطف هل لاقف هنع ىلو لجرلا ةار

 تككلذك مينيب لاحلا لزب ملو ةريبك ةعطق مامر امهحمو مهرابخأ نم لماكلا بانك ىف دريملا سانعلا

 ركام ناكر ةرجنلل نيعبسو نات ةنس ىولتقو ةيلعورهظ ىلكلا ةربالا ني نيفس هلادح 07
 مسرف مد رثع ليفو نيعبسو عمسلا لانس قى ناتسربطب ناك هلتق نا را نب ةدوس هلئقل

 منا ملعا هللاو ئيراتلا لها لاق اذكه تلق جامجلا ىلا هب ئجف هسار ذخاف تامف هذخف تقدناف

 0 كيان ك فككلذ قنالخب ملتقو هجورخ راو 'و ةفالخلاب مياع مم امو لاعب فيز نيرثع ماقا
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 مادملا فكيف لبق نم. * تىنسحم دقتل اه هركذو كارما ككيف كشسسدذخ نك

 نم ع اللوق لدم اهنمريخالا تيبلاو ةساليكلا بر باناك ىف ىهو قارملا ناساحم نم ةيئرملا ةذهو

 تايباةليج نم دابز نب ىبع» ىف: سابا

 جدملل سما ناك نمو مويلا هل ءاكرلا نحل ندر 0 اي

 ةيحرد ىف كهانلا ع مالكلا مدقن دقو ةريثك ةرابخاو ىثارملا باب ىف ةسامحلا ىف ثايبالا ةذهو

 هذه ىلا باسهنالا نم وكنت برعلا تثناكو ىه ٠ ىش ىاب ىلإ ةيسنلا هذه نآو ىعيصالا
 رعاشلا لاق ىنح ةليبقلا

 ةلهاب نم سفنلا تناكاذا مشاه نم لصالا عفني امو

 كرسلا كسيرلا م المكلا رد نلماس يا لل ل175 ا
 لاقف ملو لبقف نكمي ام اذه لاقف ةلهاب قا ةيسن فق ىعدا ىعيصالا نا لاقي ةديسع 1 ليقأو

 معن لاقف انوامد افاكتنا ملسو هيلع ا لساوللا لوضرل لاف اى دتكلا شفا ند قعشالا نأ عيماجملا
 لجر 8 ورسم ند ةريسل رركذلا ملسم نب ةببتق لاقو دد 0 ةلهاب نم حر تلتف ولو

 نم كش نم مم لدابريمالا هللا 2 لاقف مي ا لولَس ريغ نم كلاوخا ناكول تنا

 :للفاسأ شا لاغم تنثا نم هلاثض قيرطلا ىاصتش وتلا ايكارغا نا نكت ةقاق كه: برغلا
 لبقاف مهبلاوم نم نكلو مهميمص نم تسل ىنا ثدبزاو صخشلا كلذ لاقف ئبارعالا هل ىثرف
 ةذنب تدأ 5 ىقاعتأو كرابت هللا نال لاقت اذه ملو 0 لاقف هيلح داع اح لبقي هيلع ى بارعالا

 كا مار أ 0 ليو ةرخالا ى نجما 0 دلا ىف ةيزرلا

 امهيف ناك دقا لاقف برعلا دنع ةلهابو ىنغ عاضتا ىف ببسلا نع ةباسنلا 0 00

 ركذ امببلا ةفاضإلاب افذقرثاملاب اهملَع نايبذو ةرازف امبيوخا قارشالا امبعضد ملو فرشو ءاننع

 ةلمحرت ىف ةييكفا لع مالكلا مدقن دقو صاوخلا بدا باتك ىف ىبرغملا مسقلا وبار يزولا كلذ

 ةيسداق ند ماسم ند هللا درع

 ىراكبلا 0 هبقفلا ةمجرت ى ةركذ مدقن دقو هقةنعاف نيدلا جالص ناطاسلا 0 ةوكربُ نيدلا

 ضوفو ةيرصلاا رايدلاب ةدم هنع بان مثرصقلا مامز هلعج ةبرصلا رايدلاب نيدلا حالص لقتسا ايلو
 روسلا ىنب ىذلاودو ةلاع ةيد بحاصو !ذوءسم الحر ناكو هيلع باس قلو 00[ هيلا اهرومأ
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 فيس مدس حلا .ذ تف ةعكل ذو هلها نم مرشع دحا عم هلت قو ةناغرفي وهو ةيلع جرخ مث اضرامتم

 ةعيسو نيئس عسنا ناسارخ قوتو نيعبراو عسن ةنس ةدلومو نيعسنو عبس ةيس َليَقَو ةرجبللا نيعسلو

 ناسارخ كو ىئربطلا لاقو الو ١ ليف ام ىالخ وهو ناسارخ ةالو را فق ىمالسلا لاق اذكهربشأ

 ربرج لوقي هلتق ىو نينامثو ثس ةنس

 مدنا هللا متيفال اذا متناو ملسم سبازعالا لتق ىلع متمدن

 ملغم موبلا متيقال نول متناو ةميلغ ىقاةوزغ نم منك دقل

 منبج مكيلع ىوابلاب قيطنتو ةنج روح ىلا ىضصقا منا ىلع

 دج روكذملا ةببتقو 5 ةرجسملل يو نيكدثا ةئس فركرلا ن ند ل تر نب ملسم ةويا لثقو

 دع لوقي هيفو احودمم اريبك اديس روكذملا ديعس ناكو ماسم نب ةببتق نب ماسم ند ديعس رمع ىبأ

 هبثرد لدعللا ص كتدصلل]

 :فاريقفو مني دعب مشعن ميتب مك

 ملسم ا ا ضر كدا ةفياددلا كندمع اكيلك

 مدع دعد ما

 نيتيامو ةرشع عبس ملس ىونو ةريزجلاو ناتسجسو ناتسربطو دنسلاو لصوملاو ةينيمرا دبعس ىلوثو
 انمانا سا لد يعتف ىالقلا ناهد وبإ ىبانا ةئسرإ لع اقلار تنك ال لات اا

 فس لال ل ل سانا وعجل نا نك ناظر يطا سلا كب مادق لل نإ
 ىلا هللاو امأ ى لو حلا قيفر عنا ع رارغلل ار اراشإ مهقامرإل ةكشم ةواعجل مهيالصا دوأ مي 0 بارت لآ

 ابرقم 1 ندكأ أ ينع د كفرصي ام نا ع 0 ام هللأو هنأ ا 3 ةيؤلا ديعبل

 ا طا لاو أوس ماف كك كربغ دب قاف كي دي كا اذد

 مو هني سس ]و ةرشبلا نحت هللا دابع ىلا بيحتش رشف

 راس نب ريع ةدلو ثام اسيلو 0 هليسس 0 نم ىلع ةواب ,قرو هقلخ ىلع هللا ءادهش

 جدام ميت رم بر. خص د نقرشم قبب مل نبح ديعس ندا ى تس

 ا ساسلالع نكح رمادا 2. .ضدكشا
 .ىاميسدلا قيضن اتيت هب فس قيض ضرالا نم دل ىف .بصأو

 ناو اوجلا نجت ام ىبم كبسحف ضغن ناف ىومد تضاف ام كيكباس

 جراف ا دعب رورتسب الو عزاج لكل نأو ءزر ند كنا اسيفق

 يئاونلا تكيسلعالا دسحا ىلع مقياالو تكرس ىنح تسمسيي مسل ناك



 وم

 مو ل دبسلا] يد ىرسودسلاو ذئع هللا يح ةرشع ى دامت ليقو طساوب ةيامو ةرشع ع عمم سب 0

 ةرببك ةليبق ىدو ناب ند سودس ل ةيمسنلا ةذد ةيناث ن ؛س اهدعبو واولا نوكسو ةلمبلا ل اادلا

 را مث“ ءاقلا جتنفو ةيجحلا نيغلا نوكسو ةاملا ا جف ليفغدو ممردغم ءاملعلا ةريثك

 ناكو ةةززعم ىلع دقو اك دهم, عسب ملؤ, ايو هيلي اللا "ىلع ينل تكرار ةياسنلا :ىسسو دبا ةلظح

 نب ريخلا ديسا نب دلاخ 1 ةعيبر نت نيصحلا نب ورمع نب ملسم يلاص ىبا نب 1
 0-5 0 ككلام نب نعم نب لثاو نب ةباعث ند ةمالس ى كنان م
 هج ىم ناورم نب هللا دبع نمز ناسارخ ريما ىلهابلا ناندع نب رازث نب رضم نب نالب ل با
 هيلا ةفاضم ناسارم كينان اميل رد كلم لت نيفادا ريمآ نا قال ايفتقلا | وسرد نب ع 0
 ىسبا ني بالا نب ديزي دعب ناسارخ ىلوثو ىرلا ىلع ابلبق نم ناكو ةئس ةرشع ثلذ اهب اهب ماقاو

 ناكو اورفك اوناك دقو اراحدو دنقرمسو مزرأوخ ردا دل وهز كلذ جرش ديزي 0 فو ةرفص

 0 بحاص وهو ةيوعم نس ديزي دنع ردقلا روبكك ملسم ةوبأ ناكو ابيجت امادقم امهش

 5100 0 سل سمت هن ف ةناقرف ليا شف 1 لثلا هي برسي ريهاشنلا وحفل نب. نورختلا
 2 ىف لفوتلاو ثوتلا وزغ ىف ملسم نب ةبيتق خلب عيراتلا لها لاقو ثكلملا دبع نب ديلولا مايا
 0 للا تتبعنا ان اننلا لعشر لازما ةيحار دالنلا ةكابتساو عالقلا اعتفاور 0
 0 0 بيعي يو او ل قرسو زاب اا ىتح ةريغالو م

 بليملا رعاش ةعسوت نب راهن لاوحالا ةذه هل ثمن امل مبيتق اعدو ةوانالا تلمحو دعسلا ثداع

 ا ل ل ا
 بليا دعي دوجلاو ىدنلا ثامو ىنغلل برقلاوزغلا بهذالا

 لثاقلا اناو راهن لاق مث نسحا لبال لاق راهن اي اذه وزففا

 اياب داك اناذجيا اييفروت الوز رياق, تاكل ارا دك نم اكلم
 مسقم دعب امسقم انف رثكاو هفيسب الق ثورتلا لحال معا

 اضابأ اقدر ايف ف ىف ةيبتق تشعب لاق ىبسلاو لثقلاو تاحوتفلا نم ةبينق لعف ام جامجحلا غلب املو
 يكلملا دبع نب ناميلس ةوخارمالا ىلوثو ملوش تس ةنس قى ديلولا ثام املف اعارذ ىندازالا

 عووالخلا رهطاواو يلع جزار نايل عيب علخو ةبيتق هنم ىواخنا هجر لوطي رضال ةبيتبق رك ناك
 ىفرطملا وبا هتينكو 5 ند ناسح ند 0 لزع دق ةبيتق ناكو سانلارثكا ككلذ ىلع هقفاوب م و

 ةبيتق نع دعاقنو ارس ددجلا بيلا ىف ىعسو مبلع عيكو دقت ميمن ىنب ةسابر نع ينادعلا
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 رخالاب رثعت دكت اهرم 0 ةعرسسلاب داكن

 زاقلالاو  يهاحلالا لب ىزاجعالا بانك هركذ:مدقلا ىريطتعلا العن :فعسا ([الاعلا وبلا هل:لئيغو
 ملها ىلا قاتشاف ةدم ةدنع ماقاو ليراب .ناك امل ميلا هلمجوزانيياق نيدلا دهاجم ريمالا مسرد

 لاقف ةريظحلاب

 لزتلارللبلا نسا كير اثر دل نزل تفوقا
 لير نم ةريطحلا ناو هفايحا لطرات"ىداتن

 ابنلمج نم اثايبأ دشن ناكام اريثك لاق انياحضإ ند ىندشنا رعشلاو بدالا بعل ناكو

 تيوطناف مكاذا ىلع تثربص ىداوف مكصراوق ةقشم د اذا

 ادار تس ام ىس اايجكأا قلما كسلا يدل
 ناكو الرو ههشم ةراثاف ةلمجلابو ةركذ مدقلا دقلم ند امل كاكا ةامج نم ناتيبلا ناذهو

 انشلنمو هيدي نيب انك لوصإلا عاج يحاص ىرزجلار يثالا» نب براثلا تاداعسلا 10 ١

 داس هل ريظ مث ةدابيسيخو نيدايثو عسل مس هيلع شضبقف مينم كلذ رثكو هقح ىديلا داسفلا

 رديش يل ل رآ لآ ل لع رسال نيل رااح للا ةداعاو تل ل

 للرحم

 ءسف دوعسم نيدلا زع ةوخأ ىلوتو نيدلا فيس ككانالا ثام دق ناكو ثواملا ىلا هنع

 ةيامسيخلو نيعستو سيخ ةنس رفص قف لدرأ خر ان ىف قوتسملا نبا لافو هسداس ىف ليقو لوالا 0

 قل اعت هللإ ةمحلا ةيامسمخو ل نينا هس 1 لصوملاب ةعماج ّ امع ف ةعورش ناكو لصوللا ةعلقب

 سودس ندد تلا ندد ورمع ند ةعيمر ند رمع ند نيدزع نب رماعد ند ةداسق باطتخلا ودا

 ابكار موي لك ىف دقفن انكام ةديسعؤبا لاق اريبك املاع ناكو ابعنات ناك هيكحالا' نيرصبلا ئسودسلا
 سانلا عيجا ةداتق ناكورعش وأ بسن وأ ربخ نع هلاسيف ةذاتق باب ىلع زين ةيما ىنب ةيحان نم

 ىلبجعل ملف“ نيرقم هل انك أمو 0 ىلاعت هلوق نع ءالعلا ند ورمع انا تلاسرمعم لاقو كتشلقف

 همالك الولف ةداتق كف دع لاقف ورمع ادأ اب لوقت ام هل تلقف نكشف نيقيطم لوقب ةداتق كشموس

 هرهد لها نم ادحا هب تلدع امل « اوكسماف ردقلا ركذ اذا « ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقوردقلا ىف
 ال فاق رهام ازعل وذم اك الفهد :ةكودا دف ياك نينانلا اكهفا:قماة داق ناكوزمع ارك
 ىرصلا نسحلا مقاح نم اولرتعا دق هعم رفنو ديبع ند ورمعب اذاف ةرصبلا نيكس لخدف دئاق ريغب

 ىد هيل امنا فرع ميعم راض املف نسحلا ةقلاح اهنا نظي وهو مهماخ مهتاوصا تعفنرأو اوقلحو

 م

 قونو ةرججملل نيتس رئنس هئاالو تناكو ةلزتعملا اومس ذئموي ذمف مهنع ماق مث ةلزتعملا ءالوه امنا لاقف
 | لذ 1.50



 هطألا|

 ليجلاو كلذ نم ثامف اديدش دربلا ناكو راثدلاو ءاطغلا نم م عذم ةعلقلا ىف. سبح ايل هنا لبقو

 اخا ناك لجر مساوهو ليج ىلا ةبسنلا ةذه 000 ءايلا نوكسو مبجلا رسكب

 ا اكنيرتط اروي ىلا ميلقالا ىلإ لايجلا ةبسن ريغ ةبسنلا ةذهو اهبنم دحاو لك ىلا بسن دقو مايد

 هما نايرط عم الكل دقن دقو هيلع تببن اذبلف سابنلالا هيف عقي دقف كلذ ملعبلف
 متداعا ىلا

 ند ىلع نيدلا نبز قينع ناك مداخلا نيدلا دهاجم بقلملا ىنيزلا هللا دبع ند زايباق روصئموبا

 ناكو اريغص اهنم ذخا ناتسج-» لها نموهو لبرأ بحاص نيدلارفظم مظعللا كللادلاو نيعك

 روما هيلا ضوفو ةدالوا ككبانا هلعجو هقنعم همدقف ةحئال هيلع ةباجنلا لئامخم تناكو نوللا ضيبا
 ناكو ةيعرلا ىف لدعو ةريسلا نسحاف ةيايسيخو نيسيخو عسن ظن س ناضمر ريش سماخ ىف ليرا

 كيددلاا هللا ا لسول هلإ] لعن انف قورطكم أو ةاقناخو ةسردم لدراب ىند حالصلاو ريبخلا ريثك

 ةبتكي مهنم غلبب ناكو ةولسارو ثكولملا لسارو اهريبدث رومأ ىلوثو اههتعلف نكسو هب ا نوتمسو

 مكحلا لصوملا بحاص ةركذ مدقملا دودوم ند ىزاغ نيدلا فيس ككانالا هيلا ضوفو ةأوس غلبب ال ام

 ى ناطلسلا وهو هبثان ناكو ملاوحأ عيسج ى ميلع ديدعاو ةدصاقم نسح نم ةار ايل ةدالب رئاس ىف

 اريبك اعماج اهرهاظي ىنب هنا اهنم ةلييج اراثا لصوملاب رثاو لبرا لاومأ رثكا هيلا لمح# ناكو ةقيقحلا

 ماتيالل ابتكم اشناو تاقدصلازبخ ىلع ةريثك اكالما فقوو نوروابجت» عيمجلاو ةاقناخو كرد

 مسد سائلا دجوو ىلصالا رسجلا ريغ ارسج لصوم ا طش ىلع دمو هيلا نوجانتعج ام عيمج مهمل ىجاو

 ءارعشلا نم ةعامج مح دموربلا ةوجو نم ريثك ءىش هلو ىلصالارسجلاب ميتيافك م دعل اريثك اقفر

 أبلوا ىبلا هتديصقب ىلاعت هللا ءاش نأ ةركذ ىثالا ىذيواعتلا نبأ طبسو صيب صيح مههلعو

 وحصل فيك كبح: ني حو نقم ةدكف قرشا ليلع
 قاض كارعلاو نفجلا نيبو برح ناولسلاو بلقلا نيبو

 دقو هيلا ثتلصوف ةلغب ابعم ريسو ةينس ةرئاج ةزاجاف دادغب نم هيلا اهريسو ةرانتخملا :دئاصق نم ىهو

 هيلا برتكت قيراط بعت نم ثلره

 ارنزكو ةقاف ىذ لكل . ارخذ ثمد نيدلا دهاجم

 ارنع قبيرطلا ف ثححسم دف“ نكلو ةلغ ىف ثفعب

 نمو ابد ىنغتي ىتلا ةروهشملا هثديصقب ةركذ مدقملا ىراجنسلا ىبحج نب دعسأ نيدلا ءابب هحدمو

 اهتلمج
 كرطاف رو قالك لاعب ليها قف كللااثت بباقي



 وله

 ايد اذازفلا .ى اهنم!نتيجحابف ( ىنةومربهتست كركذ تارطخ
 ابولق نقلخ ىءاضعا ناكف .ةبابص مور الا لوضع 3

 مطخ ىار اذا دابع نب بمحاصلا ناكو نسحلا ةيابن ىف مطخ ناكو اضيارثنلا نم ةلمج هل ركذو
 ىبنتملا لوق دشنيو سوواط حانج ما سوباق طخ اذه لاق

 ءاوهالا ةدادم ناك ىتح ةوهش بلق لك نم هطخ ىف

 .ادنالا بن ناك ىتح نرد فرق ناش لعلر
 محملا ىف هيبا او ثناكو هيبال هلبق نم تناكو دالبلا ثكلتو ناجرج بحاص روكذملاريمالا ناكو

 يتلذر اعل افلا علا مباشرا كلا ىلراقعلا يت واجر ةئارئاطا ىذلد جب
 تلقتنا دق ةكليملا تناكو ةبايئلثو نيناسثو نايث ةنس نابعش ىف روكذملا سوباف اهكلمو لوطي

 ناكو ةيهلا ديعب ردقلا ليلج اكلم ناكو ىليجلا هاش نادرو ند رايز نب يبوادرم هيخا نم هيبا ىلا

 ىلا قرت هببسبو هئارما ىمدقمو هعابتا دحا .نم.ةركذ مدقلا هبوب نب ىلع نسحلا وبا ةلودلا دامع
 ركذ قيس دقو ةوخالا ريكا وهو هيود ىنب نم كثكلم نم لوا وهو لوطي .هثب دح جرشو ككلملا ةجرد

 كا فادل) نلف لا ناطحالك لوطن ناك ظنا !ريعا تجار ايزدلا: ىلياشتم نان :سوناق .ناكودلك فكل ذ
 مدقلا ةلز لباقي هسابو هثوطس لاجم» نموي الو هساك غاسي ال ةسايسلا نم بقاوعلاب ريصبلا ىارلاو
 منن سوفنلا تشحوتسا لح (قاخلا اذه ىله لاز امفبسغلا دنع وفعلا وكذياال مدلا .ةقاراب
 ريبدتلا اذه قئاوف هعاط نع ىدبالا عزنو ةعاخ ىإء ةركسع نايعا عيمجاف هنع بولقلا تبلقناو
 ملم سح) ملو ككلذلريبدتلا اذه رعشب ملف عاقلا ضعبب ركسعللا ىلا ناجرج ىنع هتبيغ مهم

 ىلا اوعجرف هصاوخ نم هتيحد ىف ناك نم هنع ىماسعف هليخو هلام اوببنو هضبق اوداراو ةودصق دقوالا

 مبيلا لوصولا ىلع هنوثحتسد ناتسربطب وهو رهجونم روصنم ىبدا ةذلو ىلا اوثعيو اهوكلمو ناجرج

 كلو ل دعس ملف ةابا عاخ نا هتعاط ىلع اوعيجا ميلا لصو ايلف روضحلا ىف عرساف هل ةعيملا دقعل

 لالا ةروص سوباقريمالا ىار املو مهتيب نم ككللا جورخ ىلع افوخ ةباجالاو ةارادملا الا لالا

 هيلع. نوجراخلا عمس املف رمالا هياع رقتسي ام رظتنيل صاوخلا نم ةعم نيب ماطسب ظيحان ىلا هجون

 ايلذ ارطضم ميعم راصفق هناكم نم هجاعزاو ةدصق ىلع ربجونم هدلو اولمح ةبجحلا كلت ىلا ةزايحتأ

 تسهذولو هيداعا نيبوهنيب اباجج نوكت نا هسفن دلولا ضرعو ايكاشنو ايكابثو هب عيتجأ هيلا لصو
 ميلا ةكلمملا متاخ ملسو ةدعب نم ككلملاب .قحا هناو ىدجب. ال. ككلذ نا دلاولا ئارو هبف مسق

 هبنتاي نا ىلا عالقلا ضعب ف نوكحي نا ىلع اقنفثاو ةريبحلا ديق ىف ماد ام هسفنب اريخ ةاصوتساو
 ماسبق ةيشخ نونايطي ال مهو شبجلا ىلا ناسحالا ىف دلولا عرشو ةعلقلا كلت ىلا لقتناف ملجا

 ىلاعت هللا هيحر ناجرج رهاظب .نفدو ةيايعبراو ثلث انس, ف ككلذو لتق ىنح اولازب ملو دلاولا
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 لاق فلد ىبا نب فىلد نأ جر اوتلا بابر ١ نم ةعامج ىكح ملعا هللآو كن كد نم أذهف | انتكربسأ

 2ادؤخسا ةرعد هشحوار اد ىنلخداف رم ارم بجأ لاف ئاثأ ابننا مانملا 05 تثبار

 رثا انناطخ 0 ظفرغ ىنلخدا مث اهبم ع ىلع ىندعصأو تاونالأو نوقسشلا] دعاقم ناطيتحلا

 لد مهفتسملاك ىل لاقف ةيئبكر نيب هسأر عيضأو ابراع وهو ىرباب اذاو دامرلارثا اهضرأ فو نارينلا

 !لوقي اشناف فلد تلق

 ايخلا مزربلا قفانيقل ام مهع يخت الو الها نغلتا
 ىفالا دق امو ىتشحو اومحراف. ادلعف دق ام لك نعانلتس دق

 سن مث معن ثلق تثيبهفا لاق مث

 ىج لك ةحارب ثوملا ناكل انكر اندم اذا اك ولف
 ىش لك نع هدعب لاسنو انثعب انتم اذا انكلو

 نيتيامو نيرشعو سمخ ليقو نيرشعو تس .ةدس هئافو تناكو ثيبتناو مهن تلق ثمبفا لاق مث
 فرصتي ال ماع مسأ وهو ءاف اهدعبو ملا ل لادلا مضي قفالدو ىلاعت هللا هيحر دادغبس

 ءابلأ 0 ةيلع مالكلا مدقن دق ىلجعلاو ىلاد نع لودعم هناف لدعلاو ةييلعلا عامنجال

 ةريمبلا نم أرذ ةعبر | 7 ةمددق 5 ىهو دنكاس ءاهاهدعبو ةحوتفملا ةددشملا ماللأو ةدحولا

 متبدم ىو 2 تا 7 7 قب 8 ةريغو نآوب بعش ص هبود ند مجلودلا دضع

 9 0 5 ناهبصأو ناذيه اهنم ميلا هيفو مهلا

 ربما ىليبحل هاش نادزو ني رايز نب ريكمشورهاط ىبا نب سيباق نسحلاوبا ىلاعلا سشريبالا
 ةرغو كولملا متاخ ركذب ء ءرجلا اذه متخا انا ةمينيلا ىف ىبلاعثلا لاق ناتسربطو لبجلا دالبو ناجرج

 ةمكعلا لضف لاو معلا ةلسبو ا رع هل هناحبس هللا عييج نمو ناسحالاو لدعلا عوبنيو نامزلا

 هلوق رعشلا نم هيلا .بسنب امروهشم نمو لاق مل مكحلا لضف

 نطخدلا ليلا دل ييينراخب لع ارح رهدلا ع ورص قيل لف
 رردلا ةرعف ىصقاب رقت_سنو كيج هقوفولعي رحبلا يرث اما

 ررض هسوب ىداهيث نم انسمو انب نامزلا ىديا تثبع نكت ناف
 رمقلاو سمشلا الا فسكب سيلو ةدع ىذربغ موج ءايسلا ىقف

 اضيإ هيل بسنيو



 هاا

 مساق سانلا الو ايندلا جركلا انيذ ايت واف, نضرالا ايررخللا  ةرعد
 رخالا نم ذخأ اينبأ ىرداالو 6 لوق لثم اذهو

 ناعذدمو عاوطم 0 مكلوبف ناسحالا ىلا متعجر ناف

 ناسارخ ايندلا الو منن ١ سانلا ال ةعساو هللا ضراف متيبا نأو

 نب ىلع نسحلا ئبا ةيجرت ىف ليذلا باتك ىف ىناعمسلا اههركذ دق نيتيبلا نيذه ثدجو م

 ىباريمألل دا قرودب ىخلبلا 5 نش ىلع ىضحاقلا ىندشنا لاقف ىخلبلا ىلع ند دهن

 ناهام ند بص ند ىعربمالا نا كورو نيتيملا دشناو هلم جيس هلعلو بعتتما نب ىلع نسحلا

 صعب ءاجف لافتحالا ةياغ اهب لفتحا دق ناكو اهلا ةاعدو جركلا نم فلدوبا مدق ايا ةيدام عنص

 ند ىلع راد دصق دقو مك ىبال رعاشلا ضرعتف باويلا هعلمق ىسيع نب ىلعراد لخديل ءارعشلا

 بوتكم اهيف اذاف اهابإ ملوانف ةزازج ةدبنئو 0

 جنو 0 2 100 1

 ااا اهدعد نزاتلا ا كعات

 نأ عيماجملا صضعب ىف ثبأرو ماعطلا نم ايش لكاي الو رادلا لخدي ال هنا قلحو فلد وبا عجرف

 لاقف م ابالا ضعب 1 قافا هنأ قفئاف ةهضرم لقتل هيلع لوخدلا نع سانلا كح هوم ضرم ضرم

 بابل اب ميو ناسارخ نم م أولصو دقو فارش جا نم ةرشع لاقف د واحملا نم بانلاب نم ةبجامحل

 مهدالب نع مهلاسو مهب بحر اولخد ايلف اعلا هشارف 0 دعقف اقيرط اودج# مل مايا ادع

 مئنزاخ رماف كاندصقف كمركب انعيسو لاوحالا انبي ثقاض اولاقف مهمودق ببسو مهلاوحاو

 مهتم دحاو لكل عفدو رانبد فلا سيك لك ىن اسيك نيرشع هنم جرخأو قيدانصلا ضعب راضحاب

 مكلها ىل ١ ةلاس اهب اواصنأ ىتح سايكالا اوسين ال مهل لاقو هقيرط ةنوم دحاو لك ىطعأ مث نيسيك

 م د د نالف هنا هطخ مكنم دحاو ل بتكيل لاق مث قيرطلا اصم ىف اذه اوفؤرصأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثدب ةيطاف هندج رد ذيو هيلع هللا 0 بلاط ىببا نب ىلع ىلا ىبتني
 ىلجعلا ىلد ابا تدصقو ىدلب ىن لاح ءوسو ةقاضا تدجو ىنا هللا لوسر اب بتكيل مث ملسو

 ماستو ككلذ مهنم دحاو لك بتكف كنءافشل ءاجرو كاضرم ابلطو ككل ةماركر انيد ىفلا ىناطعاف

 د0 ه قا رجلا ةفجابل.د ةرادعلاسالزلالا ىكوتي نم ىصوأو قارو الأ

 وهف عيشتلا ىف 3 ايلاغم ن ل 8اس اكول ىكح دقف اذه عمو هيلع اهضرعبو ملسو هيلع هللا ىلص

 دعب ثنك امككي ثقلعو كما ثْنطو اهل ةوبا هل لاقف ككهذم ىلع تسل هدلو هل لاقف انز دلو
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 كو

 هذه عنفاف قرخلا ىلع عسنا بابلا اذه ثيحتف ناو ىرخا اهبناج ىلا ثخا لكو ةريثك ىرق هيفو

 نركب لوق ىنعيب نييدلاخلا دحأ مشاه نب د دهن ركويأ ملا دقو فنرضاأو هل اعدف اهيلع ماطصنو

 لاقفأ هلوالا نيتتيبلا فروكذملا ح اطنلا

 سابلا عوقو نم ع 0 مهءاج رن نأ ءارعشلا ن-قيسشو

 ندب لسع كنار نيف مهريغل ءابييكلا ملع شامل

 ساطرق ىف ثكيلا م اك 5 ردب ىف لاومالا مهيطعلت

 كالليِضَو نا ىلا هنعطلا تذفنف اسر اف نعطظف ليغ "قير طلا اوعطقو اداركا قحعل دق فلدوبا ناكو

 روك "جال اشر را رزق كلذ ايبلتقف نائسلا هيف ذفلف هفيدر 0 ءارورخآ سراف ىلا

 ليلك ةارن الو جايهلا 0 ةنعطب نيسر اف مظنبو او ا راق

 اليم سراوفلا مظن اذا ليم" ' هتانفا لوط ناواف اوبجعت م

 ككسوقو ككهمرو كك 8 دمعاف ةمهس شاطو هيجل طقس دق ةأر ابدالا نأ اذهاب هتارما هل

 5كم انش 0 نم فكلدس 95 00 3 اورعاق سانلا عم لحدا

 0 الجر ىنتلخ ايانلا لاج 1 0

 فتكلا زراب اهبلا ىثسا نيكف 0
 قلد ىباأ ىبنج ىف ئبلق ند ىفلخ نم نرقلا لازن نأ تننظ

 ككلذربتشاو ىنويدلا هتبكر دق هئاطع ةرثكل ىنلدوبأ ناكورانيد ىلا هيلا هجوف فلد ابا ةربخ غلبف

 ةدشنأو مهضعي هيلع لخ دف هنع

 ىنيد ضفاو ثكنيد مقر فق دزف انيد ككيلع نا ثربخ دقل

 ةدشناف ءارعشلا ضعب هيلع لخدو هنيد ىضقو هلصوف

 د ةلداانااب ملعب كيدي ىلع اهرثكأ ق ةازرالا نك فرخ | هللا

 ىمجصلا رداع ال ططخت اح هنفيحص 1 ةابتاكال م ًكمم

 فقي ملو ىطعا تغقو اذا ىننح ةيراج ا ىلعاف حايرلا ىراب

 ةرامع ىف عرش دق ةوبا ناكو انهضعب ثركذل ليوطنلا فوخ الولو ةلسحر 0 اضأ هلو 5 الر شك دعت أدمو

 هل لصحب ملف ءارعشلا ضعب اببوهو هحدم دق ناكو ةدالواو هتريشعو هلها اب ناكووه ابمتاو جركلا ني دم

 ملعا هللأو ماطلا نيركي وه لئيقو ناداب نب روكموهرءاشلا اذهو لوقي وهو هنع لصفن اف هسفن قامة



 هوا

 ةرخالا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلارسعلا ةولص دعب دحالا موي قوثو ةغللاو وحذلاو هن ارقو ميركلا

 ةربق ثرزو ىرغصلا ةفارقلاب لضافلا ىضاقلا ةبرث ىف نينثالا موب نفدو ةباهسيخو نيعسن دانس

 رصم عماج بيطخ ةركذ مدقملا ىفارعلا قعساوبا بيطخلا هيلع ىلصو ىلاعت 01 همحر أرارم

 مجاعا نم ىنيطللا غلب وهو اههيضو ءارلا ديدشقو ابنت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ءافلا رسك ةربفو

 نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةليهملا نيعلا ينفو ءارلا مضي ىنيعرلاو ديدححلا ىبرعلاب ةانعم سلدنالا

 ىبطاشلاو ريثك قلخ هيلا بسن نييلا لايقا دحاوهو نيعر ىذ ىلا ةبسنلا ةذه نون اهدعبو ابنتعت

 . ةبطاش ىلا ةبسنلا هذه ةدحوم ءاب اهدعبو ةلمبم ةروسكم ءاط فلالا دعبو ةيجخللا نيشلا ل

 ابيلع ىلوتسا ءايلعلا نم ةءامج اهنم بخ سلدنالا قرشب .ةنيصح ةعلف ثاذ ةريبك ةنيدم ىهو

 را نأ ليقو ةياهتسو نيعب 0 ياسر را نيدرربخلا تاكل ا

 انبه ثركذ ايك مساقلا دجويا هل هخايشأ تازاجا ىف تدجو نيكل ليسا هتينكو .تاتلا اون

 دبع ند ىعارخ نذ ةيوعم ند جبس ند ريمع ند لقعم ند سيردأ نب ىسيع نب مساقلا فلدوبا

 نب ركب نب ىلع نب بعص نب ميحل نب لججع نب دعس نب سيق نب مشج نب قلد نب ىزعلا
 نب دعم نيرازن نب ةعيبر نب دسا ند ةليدج نب 02 ىضا نب بنه نب طساق ند لاو

 ملا 6 يد كد مدقن دقو ةدعب نم مصتعملا مث ىنوماملا داوف دحا ىلج#لا ناندع

 هدج ةيبرث ناك هنا ىناسارخلا ملسم ىبأ ةيجرت ىفاضيإأ مدقنو هيف كوكعلا ددم ضعبو ككوكعلا

 فلدويا.ناكو لامكألا كراحكا كب حل كا ند ىلعرص ىب اريمالا ةديفح ركذ مدقنو روكذملا

 ءابدالا هنع ذخأ ٌّ ولام عئانصو ١ رود شم عئاقو اذ امدقم اعاجش 0 اداوج ايرس ا كد

 هرنلا باتكو اللا نانكحو درصلاو ةازيلا تانك يسكلا نم هلو ءانثلا ىف ةعتص هلو لكننا

 د لك مئادلا 0 ىع ءاطلا ماهثوبا هدحادم دقلو 2 فكيولملا ةسامس ةباتكو

 لوقي هبفو حاطنلا نبا

 مطظعالا ءايببكلا ىسيع نبا دم هيلعو ءايميكللابلاطاي

 مهردلا فك اد كك ل ه-ةح دعو مهردالا ضرالا فق نحب ملول

 ككل ىرتشا دقو هيلع لخد مث يلق هلفغاف مهرد قالا ةرشع نيتيبلا نيذه ىلع ةاطعأ هنأ كك

 5دشناف ةلبالا رهن ى ةيرق مهاردلا

 ديشم ماخرلاب ريصق ابهيلع ةيرق دلبالا رهن نى كعتنا كب

 دينع كابنيإل نات فككذنلعو ابهنوضرعي ابل تح اهلج كل

 ميظع ةلبالا رهن نا ملعت هل لاق مث هل اهعفدف مهرد ىنالا ةرشع لاقف ثخالا هذه نمث مك هل لاقف



 لجأ ل

 معا كلل كه دس نفدو 1 كيم ل كل نال ةيردنكسالا ل هدودانا لمحو تا

 بصحاص ىرقماريرضلا ىبطاشلا ىنيعرلا دمحأ ند ىلخ مساقلا ىبا ن د ةربف نب مساقلا دهتوبا

 اتي نوعبسو ةدلثو ةبامو فلا اهثدعو تاارقلا ىف ىنابنلا هجوو ىنامالازرح هايس ىتلا ةديصقلا

 مدقيوالا تاارقلاب لغتشي نم لقف مبلقن ف نامزلا اذه ءارق ةديع ىهو عادبالا لك اهبف عدبا دقلو

 دقو اهيواسا ىلا قبس ملظا امو ةفيطل ةيفخ تاراشاو .ةبيجعء زومر ىلع ةلمتشم ىهو اهتفرعمو ابهظفح

 ىلاعت ملل اهتيظن ىنال ابب لجو زع هللا هعفنيو الا ةذه ىثديصق دحا ارقي ال لوقي ناك هنأ منع ىور

 باتكرب ايلع طاحا اهبظنح نم تيب ةبامسمخ ىف ةيلاد ةديصق مظنو ككلذ ىف اصاخم

 هللا ككص 0 ثيدحتو اريسفنو ةءارق ىلاعت ملا باتكب ايلاع ناكوربلا دبع نبال ديبمتلا

 ىظفح نم رِسنلا طولا ملسم ملسمو عراخملا بعص ميلع ىرق اذا ناكو مق ازربم مل كسر تع

 ايورلا ملعب افراع ةغللاو ودخلا ملع ىف ادحوا ناكو اهبل جانحت ل عضاوملا ىلع ثكنلا ىلدب

 نب دج هللا دبع ىبا ىلع تاياورلاب ميركلا نارقلا ارقو لعفيو لوقب اهيف اصلخم دصاقملا نسح
 عييسو ىسلدنالا ليذه نب دهن نب ىلع نسعلا ىباو ىرقلا ىرفتلا صاعلا ىبا نب ده نب ىلع

 كرركلا ميحرلا دبع ن د دهت هللا دبع ىباو ةداعس نب فقسوب نب دهن هللا دبع ىببأ نم ثيدححلا

 نم 0 لح هد قاومت معا نسحعلا ىبا ظفاحعلاو ليذه ند نيسحلا ىبأو

 0 اي الا هتاقوإ باش ىف قطن او مالكلا لوضف بنتج» ناكو ةيرصملا رايدلاب اريثك اعيج هباحصا

 ةلعلا لتعي ناكو تناكتسا 0 ةنسح منيه ىف ةراهط ىلعالا ءارقألا سلجب الو ةرورض ميلا

 ضعب ىندشنا كلذ 7 0 ظيفاعب لاق ملاح نع ناك من ل ىعكشي الف ةديدشلا

 آل لاتقل هله لبفدلا تلقف ىتولا شن“ ىف وهوزغللا اذه دقير ام, اريثك سيشلا ناك لاق هدام
 ل ل بيطخلا ناويد ىف ككلذ دعب هندجو ىنا مث ملعا

 دل كالا ا
 ريس كسح شانلا"حاص راسب |ذا |( ةريظ ءايسلا ف ايش, نفرعتا
 ريسا ميلتن عبي ريما لكو ابكار هاقلثو ابروكرمهاقلعف

 ريذن وهو سفنلا هنم رفنيو هبرق ةركو ىوقتلا ىلع صح

 روزبروزملا مضر ىلع نسكلو ةرابز ىف ةبغر نعرزتسب ملو
 ةنسرصم لخدو منس ءاتف ىلع ةدابب بطخو ةيامسيخو نيثلثو نايث ةنسرخا ىف هثدالو تناكو

 لرد زل مولعلا نم ردعب رقو ظفحج هنا اهيلا هلوخد دنع لوقي ناكو ةبامسيخو ندعبسو نيتنثا

 نارتقلا ءارقال ار دصتم ةرهاقلاب تسر ديب هفرو_ لضاتفلا, ىداقلا_ليزد ناكو ايلمتحا اصل ةقرو تيِلع
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 ل_دودلاو ماشلا اللاضف ىروزربشلا ثيبد دج وهو رفظملا روصنم ىباو هللا دبع ده ىبا ىضرملاو

 ةدالوأ نم ناكو ةدم راجتس هديدمو ةدم لبرا ةنيدمب امكاح ناك نوبستني هيلا ميلكو ةريزجلاو

 مهقاوسا تقفنو اوضفو اومكحتو ككولملا دنع اومدقتو ةيلعلا بنارملا اولان ءامرك ءابجعت ءايلع هندفحو

 ءاش نا ايهركذ ىتايسو نيد ١! لامك نب نيدلا 2 3 ةديفح اصوصخ

 1 ةركذو ١ ةرم ريغ دا دعب 0 ا ةاضقلا و او نابعالا ن 0 نالا ا ىلاعت هللا

 دا لاو صصما اعلا كما نا تعا ايا 0 1 ىعي اهنم ناك لاقو 0

 ةركذو هيلع ىنئاوروكذملا نيقفاخلا ىضاق ةدلو ركذو ةركذ ىروزريشلا ةبسن ىف ىناثلاو ىنابيش

 فكلذ نيف ارعشال درواو لدا يراك ىف قوتسلا نبا تاكا
 انادتث امذ اهدهج تلعدق انايزلاو اهسلا اهنود ىتمه

 افتنوا مايالا ى كلاس نا لا ىزعم تعحم اكو

 فورعسملا د 0 ىلا نيبوسنم نيتيبلا نيذه ىناعيسلل ليذلا باتك ىف ثيارو
 هكا ار و دابر سالم كك دور" تقلا فرو اهتم ايه نمل ملال نفاس
 هللا هيحر ناغرف نب نسحلا ىبا ةدج دحسل ةرواجملا نالا هب مفورعملا ةبرتلا ىف نفدو لصوملاب

 رمال هال 3 ةركذ م دقن دقو نيدلا لايك ىسصاقلا دلاو وهف هللا دبع ىضنرملا ةدلو امأو ىلاعن

 لدتما نانبلا لاق دقف نيقفاحلا ىضاق اماو ةيلصوم اب ظفورعملا ةيماللا هنديصق ثتدروأو

 لابجلاو نا قارعلا ىلا لحرو دالب ةدعب ءاضقلا ىلوو ىراريشلا قعسا ىبا ىلع ملعلاب

 عبراوا ثلث تنس لبراب نيقفامخلا ىضاق ةدالو تاو يابطل كب لا كا عمسو
 باب قى ىنفدو دادغبب ةيايسيخو نيثلثو نايت لس ىوالا ىدايج ىف قوتو ةيامعبرأو نيسيخو

 نافرفظملا اماو اهيف ىلو ىتنلا دالبلا ةرثكل نيقفاخلا ىضاق مل ليق ايناو ىلاعت هللا هيحر زربا

 مشا ىلع هقفتو ذادمب درو لسا انو ليراب دلو لاقش ليذلا ىأسبا ركذ ئئاحملا
 5 . -١

 1 0 مضو * نأ 3 - 5 ىنيشلا يتفب ىروزربش م0500 لبراب هب ام عيرأو نيسيخو

 لاكن 0 نم ةدودعم ةريبك دلي ىهو روزرهش ىلا ةبسنلا ةذه ءار اهدعبو وأولا نوكسو ءازلاو

 يطل اهب ثاسوروز دلد ىبرعلاب اهانعم ثييحع طفل ىو ك١اجضلا نه روز اهان لدرا

 كانه لا قف هربق نع مدلاس دقو ابلها ضعب ىف ىكحو قرشملا دالب نم ةدوع دنع نينرقلا وذ

 خيرات 1 بيطغخلا  ىكحو ةيبدق مديدم ىوو» نم اهلها ف ةرعب الو اه نرعب ربق

 ا نأ 0 اه لزي ملو ىيسكحك ندادم ىنعأ متماقا راد ند دادملا لعج ردنكسالا نأ دادغب

1.-38 



 ةهىىل

 بيرغ صخش هءاججف رظنملا جيبق اهيمد ناك هنا ىكحيو اريثك سينجتلا اهيف ليعتسا دئاصق هلو
 كك نأ كم سمتلا ايلف هنم ككلذ ىربرحلا مهفف هلك ىرزتسا ةأر املف اًيش هنع ذخابو ةروزد

 ةيتكاا هل لاف هيلع

 ىنمدلا ةرضخ متبسجعلعأ دخارو ريقلا ةرغ راس لؤأ هكا كا اقم

 ىنرث الو ىب عمساف ىديعمللا لثم . لجر ىتنا ىريغ كسفنل رتخاف

 ثس ةنس ىوثو ةيايعبراو نيعبراو ثس ةنس ىف ىربرتحلا ةدالو تناكو ىنضناو هنم لجرلا لج
 نبا روصملاو بأ لاقو نيدلو فاخو مارح ىن ةكس ىف ةرصبلاب ةيامسمخو ةرشع سيخ ليقو ةرشع

 نع هللا ديسع مالسالا ءايض ثرصبلا ؟ةاضق ىضاقو هللا دع نيدلا مح ثاماقملا مراحل ىقيلاوجلا

 دعبو ءارلاو ةلمملا ءاحلا رثف د ىهو ىلاعذ هللا هيحر ةكسلا ةذه ىلا ىمارحلاب هتيسنو اهيشنم امبيبأ

 رووح! اكل هكر يزداد اا اا ذأ ودكش هنكمإ فاعلا لايزلك#ا ءارج ونناو مو نا

 لحجنلا ةريثك ةرصبلا قوف ةديلب نون نلاالا دعبو ةيدعملا نيشلاو ميلا يتفب د ناشملاو ةعيب وأ هلمعو

 ناك هنأو ل فقلارشع ةنايث ابد هل ناك هنأ لاقيو ابنم ئردرخلا 0 ناكو مخولا ةدشد 0

 رودص ةاهيس قيطل جيران هلر هل ,دقلا لياج ًالضاف الين ناكروكذملا ناورشونا ريزولاو راسيلا ىو

 ةرطفلا ةرصعو ةرثفلا ةرصن اك ى نبيا دايعلا هنم لقن رودصلا نامز روثافو روثفلا 1

 ةيامسم+و نيثلثو نيتنثا ةنسروكذلاربزولا قولو أريثك ًالقن ةيفوجلسلا ةلودلا رابخا هيف ركذ ى ءذلا

 نب رابتخل نب ديحا سابعلا ىبا ند ده زعل اوباوهف روكذملا ٌقادنبلا ن د 31 ىلاعت هللا همحر

 نابعالا نم ةعامج هلع ذخأ دقو قفاذدنلا نداب قورعملا ىطساولا رفعج ند 20 ىلع

 طساوب ةيامسيدو ةرشع عبس ةنسرخالا عيبر رهش ىف هثاالو ثناكو ةريغو ىمزاححلا ركد ىببا ظفاحلاك

 نوكحسو ميلا ء مف فادتلاو ىقاعت هللا هيحر ةبايتسو سيخ 0 نابعش نم نماثلا كرابلا قاوتو

 نم ةانثملا ء ءابلا روسو ةلكيلا نيعلا ستفو ميلا مضي ىديعملاو ةزمبلا دمو ةاههلا لادلا :فو نونلا

 اضيا ءاجو ةأرث ناال ىديعملاب عممسلا لدا ىف ءاج دقو ةددشم ءابو ةروسكم ةليبم لاد اهدعبو ابن"

 امل انف ءانيسلا دام ند رذنملا هب ملكت نم لوأ ىبضلا لضفملا لاقو ةارث نأ نمريخ ىديعلاب عمست

 للعلا اذه مل لاكقف ذيع هتيحتفا| ةأر اياذ ةركذب عيس دق ن اكو ىمرادلا ىمييتلا ةريض ند .ةقشل

 ميبرغصاب ءرملا اهنا ماسجالا اهنم دارب د رزجت اوسيل لاجر لا نا نعللا ثيبا ةقش هل لاقف هنعر اسو

 الو ركذو ثيصودل لا اذهو هنايبو هلقع نم ىأرو هلاق امم رذنملا بجعاف هناسلو هبلق

 لادلا هنم اوففخو ةورغص نا دعب ةوبسن دقو ناندع ند دعملا ىلا بوسنم ىديعملاو هل رظنم

 دهن رحب ىبا نيقفاحلا ىضاق دلاو ىروزر.شلا مساقلا نب ىلع نيرفظلا ند مساقلا ديحاوبأ



 ةرا/

 2 أدعضصم اننم هجوثو هنم انبتعمسف بامسيخو نيئلثو نايث ةئس ع طساو اظلَفع 0 لاقو ىربرحلا

 دامعلاو ليذلا ىف ئناعيسلا ركذ اذكو ىلاعت هللا هيحر اهب ىوتو ةريسي ةدم اب ماقاو اباسوف دادغب
 ةبايسيخو نيعبرا ةئس دعب اهب ثامو ناشملا ةيردص ىلوثو نيدلارخف هبقل لاقو ةديرخلا ىف

 ةبيساكلا تراخخلاف مايه مكاكو تراح مكلك ملسو هيلع هللا ىلص هلو5 نم ذوخام وهو ثاماقملا

 هروماسي متيمو بساك دحاو لك نال ماههو ثراح وهوالا صخش نم امو ماينهالا ريثكلا مايهلاو
 نأ عسيم اجلا ضعب ف ثبيارورصنخا نم مهنمو لوط نم منمف ريثك قاخ ابحرشب ىننعا دقو

 اهاعدأو دادغب ل ةرصبلا نم اللحيو ةماقم نيعنرا ابليع كك ناك تاماقملا ع اكل ىربرحلا

 هتغانص نع هلاسو ناويدلا ىلا ريزولا هاعدتساف اهاعداف دبلااةقاروا كعقوو ةرصبلاب ثام ةغالبلا لها
 ذخاو ناويدلا نم ةيحان ىف دوفناف اهني ةعقاو ىف ةلاسر ءاشنا هيلع حرتقاف ءىشنم لجر انا لاقتف
 ناكو نالجموفو ماقف فكلذ نم -ىشب هيلع هنامجبس هللا رتفي ملف اريثك انامز ثكو .ةقرولاو ةاوذلا

 نوبرحلا ليعي مل ايلف ةركذ مدقملا رعاشلا فا ند ىلع مسقلاوبا اهليع ىف ةاوعد ركنا نم ةايحل

 ورعتلا دمحا نب دج ىبال نيتيبلا نيذه نا ليقو ىلذا نبا دشنا ريزولا اهحرتقا ىنلا ةلاسرلا
 رويشم ا رعاشلا ىدادغبلا ركل انيكج نباب

 سرخلاب«خراز كلاي نامرب_ابك اشتم دلا طنقطا
 35 نكسب ناكو ةركفلا دنع هدنحل نتس اعلوم ناكو سرفلا ةعيبز نم هنأ معزج ىريرحلا ناكو

 ةحلم اهنمو صاوخلا ماهوأ ىف صاوغلا ةرد ابنم ناسح فيلاوت ىريرحللو ةبابملا نم مقحل ايد
 تاماقملا ف ىذلا ةرعش ريغريثك رعشو لئاسر ناويد ةلو اهحرش اضبا هلووحنلا ىف ةموظنملا بارعالا

 ندسح ىزعم وهو هلوقيبتكلو نص

 اتبن دق هبدخ ىرعشلا ىرذامأ هب مارغلا اذه ام لذاوعلا اولاق

 اتيث ام هينيع ىف دشرلا لمان ىىل دنفملا ناول هللاو تلقف

 انا عيبرلاو ابهنع لحرب فيكف ةبذجم ىدو ضراب ماسقأ نمو

 ةدفرمخلا :بباعكا ىف ىنايهصالا» لريدلا داليع هل ركذو
 رالخلاب تردخ سشافن سوفنو رجاحلاب تننف رجاعب ءابط مك

 رئافطلا فشك دنع ترفاضن نونجشو



 هلوألا

 شك ححَو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو ىنيب اولخ م فدع اوذخاف اذا جرخا ال ىنا ل

 ىف نفدو ةافولا ىلا اههب لزي: ملو ةكمب تنكسو ىركلا تيهسفف نىجبصاف ينعفاصو هيلع ثيلسو

 ىلاعت هللا هيحر مايا ةثلش اهلل ةاوصر دعب نيب راقفاطوا قناه ف مالا ةنار كلقو رح او ود

 ةيناث نيس اهدعبو وأولا نوكسو ةاممملا نيسلا م ضو ءارلاو ةلميملا ءاطلا راغب سوسرطو ةاربب ةدلومو

 ناين ةنس قرفعج ىباروصنملا ند ىلا لها ةيليصلاو نبل هيلا دنع مايل هلفياسما ةنيودم ىهذ

 تاارقلا ىدودمملاوروصقملا اضيا هفيناصت نمو محجر ئ فالالعلا ندا هاككل اك ىلع ةيامو دنسو

 مرايتالاو |زرازقل) 181 د دفا هرضاقلا فيرداو ىلطاذدجالاب كاعكو يالثلا اباستكو ككل او ؤكتنذالاو
 ىلاعت هلانهيحرب تكلل ةنزيفو#ل اوال ايكو يفلكلاو زر ذذلاو

 دحأ ناك تاماقملا بحاص ىمارحلا ىرصبلا ىريرحلا نايثع ند دج ند ىلع ند مساقلا دهمربا

 نم برعلا مالك نمريثك ءىش ىلع تليتشاو ثاماقملا ليع ىن ةمأنلا ةوظحلا قزرو ةرصع ةمئا

 ةرتتكو لكرلالاذه لصف لع ان لدتسا اننفرعم قحأ اهفرع فو انمالك رارسأ زوم و الاتمأو انناقل
 ىاسلاج ىبا ناك لاق هللا دبع مساقلاوبا ةدلو ةاكح ام ابل هعضو ببس ىناكو هثدام ةرازغو هعالطأ

 ةرابعلا نسح مالكلا يصف لاحلا ثررفسلا ةبها هيلع نيريط وذ زيش لخدف مارح ىنبب هدجسم

 ةماقلا ىبا لمعف ديزوتا لاقف هتينك نع ةوربختساف جورس نم لاقف بشلا نيا نم ةعابجلا هتلاسف
 ريزولا اهربخ غاب تريتشاو روكذملا دبز ىبا ىلا اهازعو نوعبرالاو ةنماثلا ىهو ةيمارحلاب سفورعملا

 قفئفو ايلف هللاب دشرتسملا مامالا ربزو ىناشاقلا دهم نب دلاخ نب ناورشونا رصنابا نيدلا فرش
 راشا روكذملا ريزولا ىلاو ةماقم نيسيخ اهمتاف اهريغ اهيل مضي نأ ىدلاو ىلع راشاو هتبجتعا اهيلع
 اهفرللا تاماق قنا نا ىلا منغ ةتعاطو مكح هتراشا ن ا هلوقن ثتاماقملا لتسرب درجحلا

 ةنس روهش ضعب ىف ثبار أر مث ضتراوت ذم وتدير كلل هاذ اش علاظلا كردي مم 11

 1 كلا ىيرحلا اهفنصم طخد ا.عيمجو تاماقم ةييسل ةسورحملا ةرهاقلاب ةيامئسو نيسمخو ثس

 زعلا ىبا نب نسحلا ىلع ىبا ةلودلا ديمع نيدلا لامج ريزولل اهفنص هنا اهربظ ىلع اضيا هطخب
 قنوت ظفر نزكل والا ةثاو را نم صا اذه نا ثكنالو اضيا دشرتسملاربزو ةفدص نبا ىلع
 ديز ىبا ىلا اهتبسن ىف ةدنتسم ناك اذبف ل ندرشعو نيتنثا ةدس بجر ىفروكذملاربزولا

 ربزو ىطفقلا ىنابيشلا قسوب نب ىلع نسحلاوي١١ نيدلا لامج منكالا ىضاقلا ركذو ىجورسلا

 مالس نيريطملا همساروكذلملا ديز ابا نا ةاحنلا ءانتا ىف ةاورلا ءابنا امس ىذلا مباناك ىف بلح
 ىضاقلا ىورو هنع ىورو هب جرختو ةرصبلاب هياع لغتشاو روكذملا ىريرحلا بحس ايوعت ايرصب ناكو

 02 هك الت هنالك 6 يزف بارعالا ةحلم هنع ىطساولا ىئادنلا نب دمحا نب ده يللا وبا



 هلع

 يصضاقلا لاقو عراب لضفو نسح بهذمو ةليوج ةريسو نيد اذ ناكو هقفلاو بدالاو ثيدحلاب
 ترا ل مالسالا ولع ىانصاىف اننفتم اينابر هياعو هنيد ىف الضاف ديبع وبا ناك لماك نب ديحا

 0 : ىف ميلع نعط سانلا نم ادحا ملعا ال لقنلا ميحص ةياورلا نسح رابخالاو ةيبرعلاو مقفلاو

 ىلوو ءىش لك نسح# حورلا ميف جفن لبج مناك ديبعوبا ناك ىبرحلا ميهربا لاق هنيدرما نم
 ةراع ار سيصل ىاهقانإ براك نع ىورو ةنس ةرشع ىنامث كا ءاشضتلا

 نيرشعو ةعضب ةفنصإلا هبتك نم سانلا ىورو مدربع ةريثك ةعايجو ءارفلاو قٌاسكلاو ىبارعالا نباو

 ككلذريغو رعشلا ىناعمو لاثمالاو ىنصملا بيرغلا هلو هبيرغو ثيدحلاو ميركلا نارقلا ىف اباتك

 رهاط نب هللا دبع ىلا عطقناو ثيدحلا بيرغ ىف فنص نم لوا هنا لاقيو ةعفانلا بتكلا نم

 ةهبحاص ثعب اقع نأ لاقو هنسحةساف رهاط نب هللا دبع ع ةضرع ببيرغلا باثك عضو الو مَ

 مدرد الا ةرشع هيلع ىرجاو شاعملا بلط ىلا جوت ال نا ىلع قيفح تانكلا اذهل 2 لع

 باستكلا اذه قينصت ىف ثنك لوقي ديبع ابا ثعيس ىدوعسمللا بهو نب دج لاقورهش لك ىف
 ثيباف باثكلا نم اهعضوم ىف ابعضاف لاجرلا ةاوفا نم ةدئافلا ديفتسا ثنك امبرو ةنس نيعبرا
 لاقو اريثك تيقا دق لوقيف رهشا ةسيخ ةعبرا ميقيف ىنئح» مكدحاو ةدئافلا كلتب ىنم احرف ارهاس

 ثيدح ىقدهقفت ىجفاشلاب مهنامز ى ةعبراب ةمالا هذه ىلع ىلاعن هللا نم ىقرلا ءالعلا نب لالهلا

 يحبو سانلا رفكأ ككاذ الولو ةنحلا ف ثبث لبنح نب ديحابو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مالس نب ميساقلا ديبع ىبابو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نع بذكلا ىفن نعم نبأ

 ديبع وبا ناك يراهن لا نب ركب وبا لاقو اطخلا ١ ف يانا 5-5 ككاذالولو ثيدحلا بيرغرسف

 نفسا نك 2 وهار نب قحعسا لاقو هثلث بتكلا ع هثلث مانيو هثلُث يلسفاثال للا ا

 ويا ناكول :بلجت لاقو انبلا ا كح عا بلا ايداان ا
 ةبسهو راقو هل ناكو يللا نسارلا ريخا ءانجباب يبيضخب ناكر ايجع ناكل لئارسا_ىننا ىف دع
 0 ا 0 غارفلا دعب فنيدملاب ليقو ةكمد قوذو جبح مث هبثك هئم سانلا عيسف دأ دغب مرلقو

 يف بيطخلا لاقو مرحملا ىف ةريغ دازو نيرشعو عبرأ مدس ىراخبلا لاقو نيتبامو ندرشعو ثلثوا
 نيسيخ ةنس ةدلو» نا ىزوجلا نبا ظفاححلا ركذو منس نيتسو اعبس شاع هنا ىنغلب دادغب شرات

 ابا ناركذو ةبامو نيسيخو عبرا ةنس ةدلوم نا طيرقتلا باتك ىف ىديبزلا ركب وبا لاقو ةبامو

 مدربا ىلع نم ىتا ةيللاوق فارغ قار علا ىلا ىرتكاو فارصنالا ىلع مزعو هجج ىنضق ايل ديبع

 نولخدي سانو هنو موق هسار ىلعو سلاج وهو همانم ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهتحبص ىف

 لوسر نيبو ىنيب نولخت ال مل ممل تلقف تعنم لخدال ثوند املكف لاق هنوحفاصبو هيلع نوماسبف
 تلقف قارعلا ىلا ادغ جراخ تناو هيلع ملسن الو هبلا لخدن ال هللاوال اولاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 | عا 1.7



 هرجع

 رصقي ام:ثالالا نم هل ّدعاو ةيامئلثو نيئسو نايث ةنس هثاند نم غرفو هببيثرت لثم ايندلا ف سبلو

 داك شملا هيلع نو "فر كايأونم هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلعربق رهظا ىذلا وهو هفصو نع جرشلا
 هنا ليف ىتح ريدك فالنخاربقلا اذه ىف سابللو هيف هنفدب. ى مل نغو ث اند ىذلا

 رصقب ىنوفدم هناهيف ليق ام ضأو ةربق فرعي ال هلع هلام ايلع نانف ىققلا ةبعش نب ةربغملا ربق

 نيسو ةمومصم ةمجعم ءاخ: ولالا دعبو نونلا دب دشنو ءافلا ا ملعا هللاو ظفوكلاب ةرامالا

 ءاب اهدعبو ةليبملا نيعلا نوكسو ةيجعملا نيشلا رسكي ناوي بعشو واو مث ةمويضم ءار اهدعبو ةنكاس

 راجشالا ريثك زاريش دلع عضوم وهو نو د دعبو ةددشم واو اهدعب ةحؤتفم ةيناث ءاب مث ةدحوم

 ىمزر اوخلا ركب وبا لاق مالسلا هيلع وذ ني ماس نب دوسالا نب ناربا نب ناوب ىلا بوسنموهو ةابملاو
 ةطوغ اهنسحاو دنقر يس دغصو ناود بمعشو ةليالا ربنو قشمد ةطوغ عضاوم ةعبرأ ايندلا كراهتكم 2

 ملعا هللاو قشمد

 ناقلا نرح
 ناك عفر ىلا ةجاح الف فقورعم ةيسذو هنغ هللا ىضر قيدصلا ركب نينا سس دجت نس مساقلا دهنؤيا

 لاقو ةمالأ ةذه ءابقش نم مساقلا ناك كلام لاقو داع ند مساقلا ىلع هلضفن ادحا انكردا ام كايعس

 لاق ملاس ككرابم ككاذ لاقف ملاس ما ملعا ثنا لاقف ده نب مساقلا ىلا لجر ءاج قوسا"نبا ده

 اههيلعا مساقلا ناكو هسفن ىكزبف هلم ملعا انا لوقبوا بذكيف ىنم ملعاوه لوقب نا'لرك قعسا .نبا

 نديز ةيجرت ىف مدقت دقو نايثع ىف مبدذ ىبال رفغا مهللا هدوجس ىف لوقي ده نب مساقلا ناكو
 ةنبا هندلاو دهن نب مساقلا ناو ةلاخ ىنبا اناك اهبنا ام.نع هللا ىضر نيسحلا نب ىلع نيدباعلا

 اافوتسم ةصقلاو ريع نب هللا دبع ند ملاسو نيدباعلا نيز كعلذكو.سرفلا كولمرخا درجدزي

 لاقف ديدقب ةيامو ةرشع ىبننثا ةنس لبقو نامث ةنس ليقو ةبامو نيتنثاوا.ىدحا ةنس فوثو ككانه

 نييوث دين الا 11ج نك نافع قاد :وراتعل اراد ناففردق | هدرادلمما ةتدنك | |وئل ىبابثا ىف ىنوتفك
 ةنس نيعبس ةريع ناكو ثيملا نم ديدجلا ىلا حوحا ىبحلاو باوثا ةثلث فركب وبا نفك اذكه لاقف
 نم ةاّنثملا ءايلا نوكسو ةلملا لادلا 54 ناقلا مضي ديدقو هنع هللا ىضر ةنس نيعبسو نينذثاوا

 ا ل رهو يعن

 ديبع وبا لغتشاو ةاره لها نم.لجزل ايمور ادبع ةوبا ناك ماللا ديدشنب مالس نب. مشاقلا كينبعوبا



 هر

 ديسحا ركب وبا ىنساقلا ىبعملا اذه ذخا دقو لاقي امك لالحلا رمجسلا وهرعشلا اذه .ةقيفحلا نلعو

 راغلا نم ىراعلا لجرلاود اذه هحذدما فينك يع كئاس اك

 راسا اذإ قلع هليلصيو فال نم اطياف شع واط ورشا ضل
 راد ىف ضرالاو ةعافس قرهدنلاو لجر ن نئاتلا ثيارف 2

 وهو.( نينتملا كيني لرم ريخال] نر طشلا قدوم, ىلخلا:ذعو-ئنلا "خم ايرعلا' نتا“ كلو
 قئالخلا كفو انمذلا كلزكمو ىنلا ككلورو ىففالا نضرغلا ىه

 ثيبب ةوالط هل سيلفر هدل اوه, ىلمالسل ا هلعج ىذلا - تحذ ىلا رعت ام هناف هافوتسا ام هنكلو

 اباتك قش دنت ئكرثلا ركلة ناوخنو مبا ١) ١ بنتك 4 | 0 ادلع الملا

 ف ا يه 0 ةذه 00 دليدلا دضغ وا م 8 ىوقلا 8 ددعلاو

 سشحاف ل كلذ 3 اسر اصف ككرع قرع ؛ ىهو طبضلاو طقنل و لكشلا دعب الآ ارقنال لطعلا

 زعم لوم روكذلملا 0 نادك و عادبالا لك ايف عددا دقلو.؛ 5 اذن فل فكلعف نخاف

 ىثفتلاو ةسكند ةدصقو رصم كثتخاص ىديبعلازيزغلا كغ ل قشمد قع كلوش 5 ندود ند هل

 ضو دملا| حارجلا نب لفغد قيرطلا هيلغ عطقو برهو نيكس تكينا او ةيبظع ةلئاقم ترجو مهاشيج

 20 م قرط لاو لشدلا اي بلك كينان ف :اد ا كنت

 دعب غافي مل ىذلا-تيتبلا

 رجشلا فر اونج ندم ءانغو ٌرطلا ىفالا حارلا برش سيل
 رثولا فيعاتصت قف ثايعاتت  ئبنلا”تاتبلاتس“ تايناتغ

 ةقملا قاف نم حارلا تايفاس انعلظم نسم ساكلا"ةثازرسبسم

 ردقلا تدك تدل حلا كعلم اهنكر نئنأو طتودلا ناك

 « ةيناطا- ىنع ككل يلام ىنع ىنغا ام «ةوالتب الا قطني ةناسل نكي ملرستحا ايل هنع ىكحبت
 ا نان نينثالا مول فى عرصلا لعب قولو اللقالا مم الا اذه دعب شاع ام مدأ لاقيو

 ركدسا ناك مشن نقال دفزكلا خللا "كفن مثاهب كللارادب نفدو دادغبب ةيامثلثو نيعبسو نيتنثا

 همحر مايأ ددلثو أرهشرشع دح واهس نوعبراو عبس ةرمعو هلع هللا ىضر بلاط ىببا ند ىلع نينموملا

 اميظعالام هيلع مرغو ىدرغلا تناجلا قوهو هيلا بوسنم دادغبب ىدصعلا ناتسراهيبلاو ىلاعت هللا



 هربا

 اهالوم تيار ىتح ترسو ةطاق كوالا تيار دقو

 اهاينيو مسي اهرماي هتخارب مهايانم نمو

 اهاشنبش ورسخانف جلودنِيلا دضع سرافب عاجش انا

 اهانركحذ ذل انمناو..ةفرعم هدزن:ملايماسا

 ناود بعش ابيفنركذ ىتلا ةيدونلا هناديصق ربشلا اذه قادشنأ مث ةدشنأ :ىَش لوا ةديصقلا ةذهو

 ملوق اننمو

 ناعطلا ىقكاراس اذه ندع ناصح ناوب بعشمل لوقت

 نانجلا ةقرافم مك ملعو“ ئصاعملا ندم مدا مكربا
 ناكملا اذو داعلا نع تّوللس عحاجش ابأ تيار اذا تلقف

 ىناث سائلا ىدلام نم ىلا قرط: ابنكلاو نانلا ناسف

 مدرضح كل دوعلاب ةدعبو اهبف معدود ةيفاكلا مذ ديصق ةدشننأ مث دئاصق اةدعب كل دعل مح دقو

 امك هذنع نم ةدوع ىف لئن هناف ىبنتملا رعش رخآ ىهو ةروكذملا ةنسلا نم نابعش ردص قف ككلذو

 ةديصقل هلأ :ذه ةليج ندو ةتمجرت 4

 اوس هب لحب نأ كتم :ىداوف لع تتح دقو حورأ

 كرك ما ربما تا ور كت” و
 اظارس ىلا انب ىشمت الف اياطلا ىلع قشي نارذاحا

 اكارا ىتح هب رضا ملف قرط كتصقخ ثعطتسا ىناولف

 اتافك امو ضيفتسلا كاذنن ىنافك دقو ككنع ربصلا فيكو

 ابيف هلوق نسحأإ امو

 اكالخ ايمروز سبيلا لو انقرتفا اذا تكنم ضانعا نسمو

 اكاستمأ هيف دج مسلو دويعب ا! ءاو» ىف مس رسيغ اتاإانلو

 ءارعش نبع .ناكو .قلاعت هللا ءاش. نا ةركذ ىنالا.ىمالسلا هللا دبعر ناد نسجت ونا: اضيا هدتسقو

 اهتم ىتلا ةعيدبلا هتديصق ةدشناو قارعلا

 رصقلا انين حولي نا اياظملا ىراصف -لعاج ةطبسلا ضرغ ىوط تكبلا

 نسنلا عينجا ايدك نا فب ع ىمراصو مالظلا ىف ىهزعو ثدكف

 رهدلا وه مم اهيفوللا ىه رادو ئرولا ود ككلس لاما ثرشو
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 نما

 درويباب ةدلومو ةريثك ليضفلا بقانمو ايندلا نم نزرع عفترا ليضفلا ثام اذا لوقي هنع هللا ىضر

 ىلاعت هللا اهفرش ةكم ىلا لقتنا مث اهب ثيدحلا عييسو هفوكلا مدقو درويباب اشنو دنفرهسب لبقو

 ىلا ةبسن ىناقلاطلاو هنع هللا ىضر ةيامو نينايثو عبس نس مرحملا فق تام نأ ىلا اهب رواجو

 ىنيدنفلاو ةزيبلا نرخ ىف دابع نب .بحاصلا ةمجرت ى امهلع مالكلا مدقن دقو ناسارخ ناقلاط

 ةذه نون اهرخآ ىو اهتحت نم ةانثما ءابلا نوكسو ةلمبمللا لادلا رسكو ىنونلا نوكسو ءاغلا مضي

 ةانثملا ءايلا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسكو نما درويباو ورم ىرق نم ىهو نيدنف ىلا ةبسنلا

 ةلمبملا نيسلا كل دنقروسو ناسارخب ةديلب ةليمم لاد اهدعبو ءارلا نوكسو قاولا جتتفو ارتحت نم

 اقرهلا ارو اب ةليدم مظعا ةليبم لاد اهدعبو نونلا نوكسو ناقلا جتفو ءارلا نوكسو ميملاو

 شيج ىف جرخ هنأ نيبلا ا حل شقبرفا نب ريش ةمجرت ف نراعملا رانك ى ةبيكق نبا

 يئادللا _- أو ناسارخو ناتسجسو سراف ىلع ذخاف نيصلا دبدرب هجوت مث قارعلا لَخَدَو ميظع

 ىيجعلاب دنك نال اهبرخا ريش ىا دنكريش ثييسف اهمدبف دغصلا ةنيدم لخدو ابسو لتقو عالقلاو

 انمملع مسالا 00 ىقبف اهترايع كديعأ مث دنقرمس أو )اقف سانلا انهرع مث برخأ برعلاب ةانعم

 دقو ىيليدلا ةيرد ني نسحلا ىلع نا ةلودلا نكر ني ةلودلا دمع بقلك وريبخانذ حاششا |
 همع ضرم امل كانه كبل نا قرح ىديحا ةلودلا زعم همع ةيجرث ىف بسلا ماين مدقن

 نب ورسخانف عاجتشت ئبا ىلا نسراف ميلست ىلع اقفناو ةلودلا نكر ةوخا ةاثا سرافب ةلودلا دامع
 اضيا مدقن دقو بقلي مث همع دعت اههلستف ةلودلا دصعب بقلي ثكلذ لبق نكي ملو ةلودلا نكر

 ةلودلا زعم ني راحت ةلودلا رع هع ىراو ىلع نسحلا با ةلودلا دايعر كالا عر : ل
 ةكلمملا ةعس نم ةلودلا دصع هغلب ام مهنم دحا غلبب مل مهرادقا ةلالجو مهناش مظع عم مهلك ءالوهو
 لك ةمجرت ىف ترركذ دقو مهلك نيروكذملا ةكلمم نيب عيج هناف مهكلاممو كرليا لع ءالصفالا)

 تنادو كلذرنيفو ةريزجلا دالبو لصومبلا كلذ ىلا مضو ككلامملا نمول ناكام مهنم دحاو

 لا ا ىف تكلل ان اةيطوخ ثوم كو أاؤهؤ ةايقلا_ طع كسا ف خور داعلاو داللا ل
 وبا هل ىننص املو ةلبلا جان هياقلا ةلهج نم ناكو مفيلخلا دعب دادببربانملا ىلع هل بطخ نم
 اذهربخ مدقن دقو بقللا اذه ىلا هفاصا هبوب ىثب رابخا ىف ىجانلا باتك ىباصلا قعشا
 ىسرافلا ىلعوبا خب ..ةلاردل ليحل اك ءالضفلل ابعم الضاف ناكو هتيجرت ىف باتكلا

 ةرصع ى ءارعشلا لوعف هدصقو هتيحرت ى ةرككحذ قبس دقو وعلا لف ةلمكحتلا)و حاضيإلا تاك

 عبرا ةنس ىلوالا ىداهج ىف زاريشب وهو هيلع درو ىنتللا بيطلا وبا مهنيف عاجلا نع .رسحأب ةوح دعو
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 هةر

 رددموهو هل ضرع هاو ككيلع هلبعل هلابقأ ناف لبقم وهو .ثكودعل ضرعنتنال : طالك ن.-هو رامع ندا

 «ةرمأ كيفكي ةرابدا ناف

 روتلشلا دهازلا قيدنفلا' لدحالا تاقلانللا ينيثعلار شنب ني“ دوعسم' ندا شانحا نر" ليضفلا نع وبا

 موت ببس ناكو سخرسو درويبا نيب قيرطلا عطقب ارطاش ةرمع لوأ ىف ناك ةقيرطلا لاجر دحا
 مههولق عشخت نا اونما نيذلل ناب ملا واني ايلان عمس اهلا نار دجلا ىقنري ود انف يراك قشعانا

 لاقو لحترن ميضعب لاقف ةقفر اهبف اذاف ةبرخ ىلا ليللا ةاواو عجرف نا دق بر اي لاقف « هللا ركذل

 ثاداسلا ابك نم ناكو مهنماو ليضفلا باتف انيلع عطقي قيرطلا ىلع اليف ناف يبصن ىنح مهضعب
 مثادرب هسار'اكنقم نرخ ليضفلا نخلذر هيلع الك دق ديكرلا نوره اناعذ لاف ةنيسع نب نقش كندَح

 ثنا هجولا نصح ايدل لاقف ديشرلا كل ثامواو اذه تلقف نينموللا ريما مهاو نيقس 5 ل لا

 ظردس انم, لجر لد ىنأ م ديشرلا ىكبف اهيظع ارمأ ثدلقن دقل ككقدعو كدب ىنةمالا ةذهرما ىذلا

 اعئاج اهب عبشاوا نيد اذ اهطعاف اهذخا لحتست مل نا ىلع ابا اي ديشرلا لاقف ليسفلا الا ابلبق لكف
 باوبا ىف اهتفرصو اهثذخا الا تاطخا ىلع ابا اب تلق انجرخ ايلف اهنم ةافعتساف ابراع ابيب سكاوا
 تباطول طاغلا اذه لثم طاغنو هيلا روظملاو دلبلا هيقف ثنا دج ابا اي لاق مث ىتيعلب ذخافربلا

 لاق ىنم دهزا ثنا ليضفلا هل لاقف ثكدهزا ام اموي هل لاق ديشرلا نأ ىكحبو ىل ثباط كئلوال

 رحجذو ةفاب ةرخالاو ةيناف ايندلاو ةرخالا ىف دهزن ثنأو ايندلا ىف دهزأ ىنال لاق كلذ فيحو

 نولوقت ام هباحصال اموي لاق ليضفلا نا ماعطلا باب رخا قراربالا عيبر باتك ىف ىرشخمزلا

 هحرطي ىذلاف لاق نونجموه اولاق ةريثف ةرمت هيف مرطبف فينكلا سار ىلع دعقب مثرمث هيك ىف لجر ىف
 اذا ليصفلا مالك نسو فينكلا اذه نم المي فينكلا اذه ناف هنم نجاوبف هوشحد ىتح هنطب ىف
 ىلع تصرع اهريفاذحت ايندلا ناول لافو ةايند عسوا أدبع ضغبا اذاو همذرثكا ادبع هللا بحا

 ميوث بيص نا اهب رم اذا ةفيجلا مكدحا رذقني ايك اهرذقتا هتك يلع قدفاحلا ال اان
 هللا" يتضعالا لنا لاقو هفكرشللا وهن سانلا لخالالايعلاو ءايرل ازهر لذأتلا» لالا لمعلا ' تكن لاقو

 نقلا اهلعجا مل ةراهجتسم ةرءد نإ ثناكول لاقو ىمداخو ىرامح قلخ ىف ثكلذ فرعاف قاع

 ربخ مهعم مقلخ نسحبو هساجم لها لجرلا فطالي نال لاقو دابعلا نما مامالا ياصا اذا نال ماما
 الو اكحاص هنيار ام ةنس نيثلث ليضفلا ثبحص ىنارلا ىلعوبا لاقو ةرامن مايصو هليل مابق نم هل
 ككلذ ثببحاف ارما بحا ىلاعت هللا نإ لاقف ككلذ ىف هل تلقف ىلع هنبا تام مىيالا امسبتم
 ىرابلا ةبحم مهلتق نم ةليج ىف دودعم وهو نيحلاصلا رابك نم ايرس اباش روكذملا ةدلو ناكورمالا

 ككابملا نب هللا دبع ناكو هفلوم نم نالا ركذا الو اهيدق ةانغيس ءزج ىف نوروكذم مهو ىلاعنو هناحس



 0ع.

 مصتعلا ناكو ةعيبلا هل ذخا ىذلاو هو مصتعملا ربزو سخرسام ند ناورم نب لضفلا سانعلا وبا

 مصتعما قوتو ككانه نوماملا ثوم قفتاف نوماملا هيخا ةبحص ابيلا هجوت مناف مىرلا دالاو كي

 رع ليم كيسألا موب رهو دادغب هلوخد - ةرازولا هيلا ضوفو ةدنع ادب ابد مصتعملا هل دتعاو ةدعب

 ةايا هتيبرثو هتمدخ لوطي هيلع بلخغف هبلا ابلك ةروما درو هيلع عاخو نيتيامو ةرشع نامث ةنس ناضمر

 ]يل ليصإلا عيت اريصن,ناكو اريثك هيلع يسلق هتاف وومابلا ةيالو رخاوأ لق ناك تكل ديور ومالا" كد
 ىتلا رابخالاو تادهاشللا باتكو لئاسر ناويد هلو ءافلخلا ةمدخب ةفرعملا نسح ماعلاب ةفرعملا

 لاغشا ءاضقل اموي سلج دق ناكو ءرسكنا لطعن اذا بالودلاك بناكلا لثم « ممالك نمو اهدهاش

 يي ىوتكم ةمق اتاي ىف ىارد ةماعلا صف ل تشب و ناسا
 لضفلاو لضفلاو لضفلا ناك ككلبقف ريتءاف ناورم نبا لضفاب ثنعرفت

 لتقلاو سحلاو دايقالا مهتدابا مهيايبسل اوييضبم فكالتما كذلك

 لبق نم ةثالثلا ىدواامك,ىدوتس املاظ سانلا ىفب,ثحبصا دق ككناو

 لضفلاو لاو عيبرلا نب لضفلاو ىكمربلا ىبح» نب لضفلا مو مهركذ مدقنا نيذلا هقلثلا لوضفلا دارا

 دوا 2 را ارجشبلا مجخمف ىتامزولا ركدو ل
 نيزر نب دسال ىرج ام ةيضقلا ةذه اضراب نر باتك ىف ىرشخمزلا اهركذ اذكو ىول نبأ

 ىلا .لقتتاو دارك نب رفعج نبا ,نراكم دلق ايل ىوكل!دللا دبع ىنارعبانر ىلإ ءاج ةناف يتاكلا
 هيل بتكو 1 0 عجرف هيلا لوخدلا نم باوبلا هعئمف هتسد ىف سلجو ةراد

 اضرغلا ككل هلع امد د نكن الف اضرع اذا ككشم اباج انيار انآ

 اضرع الو الامال كلذسب ىغببا 00 ىلاقم عمسا

 اصدر لئضتناو اكلمر اج دقي فكاانب ص زوج اني طن قبب ركجفللا
 اضرقناو زعلا ثيار ريرسلا اذه قاورلا اذه ىنرادلا ةذه ىف

 قى اذهريظن قبس دقو هنجاح ئيضقو هيلا رذتعأو 0 0 ةذه ىلع هللا دبعويبا فقو املف

 ميدي نيب رضحا امل ىومالا نآاورم نب ككلملا دبع ضم هل ىرج امو رييع نب ككلملا دبع ةيجرت

 قاهيلع ضبقو ناورم ند لضفلا ىلءربغت مصتعملا نأ مث ككانه رظنيلف ريبزلا ند ؛بعضم أر

 مدخ مث هبلع ىنطاسف ىتعاط ىف هللا ىصع لاق هيلع ضبف املف نيتبامو نيرشعو ىدحا دنس بجر

 ةنس نونامث ةرمعو نينيامو. نيسيخ ةنس رخالا عيبر ريش ىف قون م ءافلخلا نم ةءامج ككلذ دعب

 ىريطلا'لافو باوضلاب ملعا هللاو تنس نيعستو اثلذ شاع تسربفلا باتك ىف لاقو ىل اعن هللا هيحر

 فلا فلا هبيكنامل هراد نم مصتعملا ذخا ىلوصلا لاقو ةروكذملا ةنسلا نم رفص ىف هتبكن تناك

 دمحا رزوتساو هنيب ممزلاو مقلطا مثربشا ةسمخ هسردحو رانيد فلا فلاب ةبنااو اثاثا ذخاو رانيد



 نال

 قبس دلقو ىلونصلا ننءانعلا نب ميهرنا لوفي هبفو اءازعشلا 'نابغإ نم ةعاسج هدم ذقو ةفدصلا ىلع
 ةركد

 دل اهعمق زايئاع هدل ارباب ماا لطنلل
 1 1 ا
 لبقلل اهر هاو ىدنلل اه نمطابو

 كيابل الب قيراللا ديلش# نير قلل يزولا !نق,هلوقىسوولا اننا ,ذخبإ نضام ننز
 اليزه ثومي امهن يب رحلاو لمجتو ةصاصخ نيب ثحبصأ
 الس كدلا ءاهريتطو كاوشنلا!,لذن. رابهتطا دوبعس:!كنن, لا ددنماف

 ىبيمتلا بويا نب ليق ده نب هللا دبع ده وبا لوقي .مبفو
 عتانصالا لصقفلل اومظع ناو ةدلب لك ىف "كفار شإلا امر !غكرمعل

 عشاخ هلل لضفلاو ادب انماذا' اعشخ لصضفلل سانلا ءامظع ىرن

 غض | طله يعز اسيلبلا لاكن لورا ةيحرشللا يدار اكمل ماع تاون
 ةديصق ةليج نم ىناوغلا عبرصب نفورعملا ىراصنالا ديلولا نب ماسم هيف لاقو

 انلزار امو تيفا:امإليداج ا ئرخا:كالزاو مفالخأ كمقأ

 اديدش اعرج .هيلع مرجف سابعلا هل لاقي هل نيابي. بيصا لمس نب لضفلا نأ ىرايشبجلا ىكحو

 ةدشناو ىولعلا رفعج نب ىسوم نب ميهربا هيلع لخدف
 سابعلل .تكنم نر ايتخ هللاو , هذعب كرجا سابعلا| نمربخ

 دوسالا ىدوعسلا ابلاغ هلاخ هيلع سد نوماملا ىلع ةرما لقث املو هل ىزعتو هلصوو ثقدص لاقف

 نس نابعش ئناث سيمخلا 0 ككلذو ةصفاغم ةواتنقو ةءايج هعمو سخرس مامحلا هيلع لخدف

 ةسيخو ةنس نوعبراو ىدحا لبقو ةنس نوعيراو نامث ةرمعو نيتيامو ثلث لبقو نيتيامو نيتنثا
 موب نيتيامو نيثنثا ةنس ليقو ةنس نيتس ةرمع ناك هنأ ه*دراث ق ىربطلا ركذو ملعا هللاو ريشا

 سابعلا و ميهردأو لبعدو ديلولا َ ملسم ةاثرو عحلاوذو ثلق نابعش م انلخ نيتايلل ةعمجلا

 ميخلا غالب هما[ تاعي ليلقتاهنب | لشق دعب اسعياأ نيعنتا ةنس عفا لهم ةايلاو تاب" لل اه هللا اةبهر
 لاقفلابيرعلل دن دالاوب ىلا :نوماملا دسم الدق[ هلاز“ نوما ةللخأ لارونأ سرع «تك)دا. ترن سسجللا
 تدكرامبيف,هماقف موقي ادلو وم ككلع. قلخا دقدهللا ناف هدقفل ئرح الو هيلع ىسات الاكل

 دلو ىلع نزلحل ال لينيكوا عريب نيفا'ا عاش لاف: تكي هنم ل زنا نت الفاثيفاليلا عيطسنت
 ةامبم نيس اهدعبو ةيجعملا ءامخلا نوكسو ءارلأو ةامهملا نيسلا 3 ىسخرسلاو كلم ادلو ىنبسكا

 ناسارعب ةنيدم ىهو سخرس ىلا ةبسنلا ةذه



 اياب

 رزوف ملعا هللاو ىدبملا دي ىلع ملسا المس ةابا نا لبقو يامو نيعست نس ىف نوماملا دي ىلع

 مادتسا ىلع ىكمربلا رفعج مزع ايلو اهارش دارا ميراج ىف مقياض ىتح هيلع ىلوتساو نوماملل

 .هتكردا هيلا لصو ايلف ىلا ملصوا ديشرلا مل لاقف ديشرلا ةرصعب ىبحب مفصو نومايلل لشفلا
 لذعا نم نا نينموملاريما اي لهس نبا لاقف ةرايتخالركنم رظن ىبحب ىلإ ديشرلارظنف ثكسف ةريح
 اذه خوصنل كركس ردك نمل ديشرلا لاقف ةديس ةبيه هبلق ككلمي نأ فكولمملا ةهارف ىلع دهاوشلا

 الا ءىش نع ككلذ دعب ملاسي مل مث نسحاو نسحال منا ةهيدب ناك ناو ثنسحا دقلف مالكا

 دلقنيب مدال نيتسابرلا ىذي بقلي ناكو لئاضف ميق تناكو ملل ىرعك# لقصو قدصي امب هباجأ

 وبا ىكح هماكحا ىف ةباصا مهرثكاو ةماجنلا ملعب سانلا ربخا نم ناكو عيشني ناكو فيسلاو ةرازولا
 امل ةركذ مدقملا نيسحلا نب رهاط نأ ناسارخ الو زيراث ىف ىمالسلا ديحا نب ىلع نيسحلا

 دجوف منلئسم ىف لهس نب لضفلا رظن نيمالا دج ميخا ةبرام ىلا ملاسرا ىلع نوماملا نزع

 ىذب بقليو نيمالاب رفظي رهاط ناب نوماملا ربخاف نينييي اذ ناكو ءامسلا طسو ىف ليلدلا
 مولا ملع قرظنلاب علواو ككلذب ارهاط بقلو لضفلا ةباصا نم نوماملا بجعتف نينييبلا
 نيسحلا نب رهاطل راتتخا هنا موعنلا ماكحا نم هيف لهس نب لصفلا باصا اممو اضيا ىمالسلا لاقو
 ال ءاول تكل تدقع دق هل لاق مث هبلا هملسو هءاول ميف دقعف انتقو نيبالا ىلا جورخلل ىحس ني

 ناهام نب ىسيع نب ىلع هجو ىلا نيبسحلا نب رهاط جورخ نيب ناكف دنس نيتسو اسمخ ل:
 نيرداط نب هللا دبع نيرهاط نب ده ىلع رافصلا ثيللا نب بوقعي ضبقو نيمالا شيج مدقم

 دحالا ب روكذملا ده ىلع ثيللا نب بوقعي. ضبف ناكو تنس نوتسو سمخ روباسينب نيسحلا
 مسفن ىلع مي مكح ام اضيا متاباصا نمو نينيامو نيسمخو عسن دانس لاوكاا نم اعلخ يللا

 ابلفق جتافف ةلفقم ةموتخم ةلس هيلا تلمعف مفلخ امب لضفلا ةدلاو بلاط نوماملا نا ككلذو

 للا مسي « هطخب ابهبف بوتكم ريرح نم ةعقر جردلا ىفو جرد مبف اذاو موتخم ريغص قودنص اذاف
 مث كنس نيعبراو اينامث شيعي هنا ىنق هسفن ىلع لبس نب لضفلا ىف ام اذه ميحرلا نمحرلا
 ىتايس امك سخرس مامح ىف نوماملا لاخ بلاغ هلق مث ةدملا هذه شاعف «رانو ءام نيب ام لدقي
 ىردا ام سرشالا نب ةمايثل اموي لاق هنا ىكحبو ةريثك تاباصا ككلذ ريغ هلو ىلاعت هللا ءاش نا

 ال نأ َىلعو ثكعضوم نه لز مل لاقف ىنورجش او ىلع اورثك دقف تاجاحلا بالطب عنصا ام
 ىلع ىفشاو ناسارخب ضرم دق ناكو ملاغشا ءاضقل بصتناو تقدص لاقف مهنم .دحا كافلب
 نم وغرف اليل مالكلا ىف اوفرصتو ةمالسلاب ةونهو هيلع اولخدف سانلل سلج ةيفاعلا باص املف ىنلتلا

 بدنذلا صيحمت اهولبهج» نا ءالقعلل ىغبني ال امعنل للعلا ىف نا لاقو سانلا ىلع لبقأ ممالك

 ضحعلاو ةتيوتلا ءاعدتساو ةحصلا لاح ىف ةيعنلاب راكذالاو ةلفغلا نم ظاقيإلاو ربصلا باوثل ضرعتلاو
 عد [.-145



 هاي

 نوماملأ ريس نأ 4 نيوخالا نيب ةشحولا تلضخو نيمالا ند ىس دوم اة كبع كل لعجعبو ديعلا ةيالو

 نيمالا جرخأو ل ند لضفلا ةربزو الراشاب ةركذ م دقإ ا نيسحلا ند د رهاط همدقم ناسأ 4 ن ه اشيج

 ايقتلاف ناهام نب ىسيع نس ىف سس الا نس لضفلا ةردزو ةراشاب اشيح 0 نم

 ةكوش تبوقو نيمالا لاوحأ ثبرطضا مث ةبامو نيعسنو عبرا دانس ىف ككلذو ىبسيع ند 1 ل

 ريبظ , ك ةيامو نيعستو كثس ةنس بجر قى رتتسا ةلتخم ومالا عيبرلا نب لضفلا ى دأر ايلف ىنوداملا

 لكفا اكن ول دا هد لصتاو هتمجرت ىف ةثركذ امك دادغبب ةفالخلا ىدبلا ند ميهرب ١ ىعدا امل

 نوماملا لاس نيس لا نب رهاط نأ هتصالخو لوطي 70001 عيبرلا نيا جا هربا لاح

 ةلود ىف مل نكب ملو تام نأ ىلإ الاطب لزي مل منا الا كلذريغ ليقو هيلع هلخداف مذع ىضرلا
 نيمالا ةدلو ةيالوب هيلو ديشرلا ىءهيزعب ساونوبا يلا بتكو ماعا هللاو ظح نوماملا

 نسامح#و ةرسم واسم 0 اهفورص رودن مابا تلح ا

 ا ا ل لا يك لا لا لا

 دارس عب ىلإ ةيقكو ةيلظإ ارو يعل اذه بئاكلا سوي ني ديحا ذخا ذقلر وصلا رك وبا لاق

 اكازع لالجلاوذ هللا نسحا اكادف ارط نحنو ىقبت ثنا

 اكاغبب ثفلذنا رك داق اكاتا رهد بطخ لج دقلف

 0 لا
 كا ل ا ا

 اكأذ 00 ةذفه ادة ف انيك كايسصملا انتم

 مك هيدلوو هللا ديبع مسقلا ىن أرد زولا ف نياوقما نيعوطقملا ركذ ىمورلا نبأ ةمجرث ىف مدقل دقو

 ىوقابلا ذخا هنمو بابلا مهبل سن و ىذلا ساون وباو تايبالا ةذه نم ذوخام ىنعرا ككلذو ثيملاو

 نايث ةنس ةدعقلا ىذ ىف عيبرلا نب ىلضفلا ةافو ثناكو ةدحاو ةداملا ىنكل ام ةرياغم مهنيب ناك ناو

 اهيف ا ةيلادلا هتايبأ ساون وبا لوقي هيفو ىلاعت هللا هيحر رخالا عيبر ريش فى ليقو نيتيامو

 ةداع ريخلاو



 ناد

 ى برنو اضيا ةدالولا ىن هببرق ناك هنا مدقن دقاو لسلا للع مهقافتا عم رخالا عيبر رهش ىف

 ناسارخ :بجانص نوماخلاو ذم نيمالا ةذلو ةفالخلا

 ىوم ناسيك ميساو ةورف ىببا نب هللا دبع نب دج نب سنوي نب عيبرلا نب لضفلا سابعلا ونأ

 ىباروصنملا عم ةرابخا نم ءىشو ءارلا فرح ىف هيبا ركذ م دقش دقو نعل نسر افعل

 مستضراعمو مهب هبشنلا موري 30 نب لضفلا ناك ةكمأ ان رزوةساو ديشرلا ىلارمالا لأ ايلف رفعج

 للا ديبع لاق ءانحشو نحا مهنم هسفن ىف ناكف مهب قاحللا هي فردي ام ةردقلا ْنَم هل نكي ملو

 بابسا نيف ابابسأ ك ك ذل لعج مهنمعن د لَو أوزو موق كاله ىلاعت هللا دارا اذا بهو نب ناييلس نأ

 رغواف ديشرلا نم ةسلاجملاب نكمتو مب لصضفلا ىعسو عيبرلا نب ١ لضفلاب مهريصقن ةكماربلا رم لاوز

 اموي لخد لضفلا نأ ىكحو ناك ام ناك 007 ل نلذ 12 لانإ لسد

 ف عر ةدلو ميدي نيبو 0 ءاضقل سلج دقو ىكمربلا دلاخ نب ىبح» ىلع

 ةنبلا اهنم ءاش ١ ىف عقوي ملو ةلعب ةعقر ل ك1 2 ناك سانلل عاقر رشع هيلع لضفلا ضرعف صصقلا

 لقي رهو جرخ مث تاسانخ تاساخ نعجرا لاقو عاقرلا لضفلا عدم
 روثع نامزلاو لاح فيرصتب ةنانع نامزلا ىنثي ىسعو ىسع

 روما ر ومالا دعب نم ثدحتو قئاسح ىفشتو تانابل ىضقتف

 د عوف عجرف تعجر الا سابعلا انآ اي تككلع ثتمزع هل لاقف ككلذ دشدي وهو ىبتح» هعيسف

 وبا لوقي تكلذ ىنو ديشرلا ةرازو مهدعب ىلوثو ةدب ىلع اوبكن ىنح ليلقلا الا ناك ام مث عافرلا عيسج

 5 ةرزح وبدأ ليقو ساون

 عيظف رماب ميكللم ىمر نأ امل كمي لا رهدلا ىعر ام

 مطرتلا لا راق عروب فس ادع عر الازهر
 ىلا ةراشا طبقل اي لضفلل رفعج لاقف ديشرلا ةرضحب عيبرلا نب لضفلاو ىبح# نب رفعج اموي عزانتو
 ريمأ اب ديشأ لضفلا لاقف هتيجرن ىف مدركتذ ايبسح ةوبا رعب الاونال عيبرلا هيبأ نع لاقي ام

 مكاح ثناو نيئموملا ريما اي ادهاش لهاجلا اذه ثكيبقي نم دنع ةارث ديشرللر فعج لاقف نينموملا

 0 ع ارجل ررقف ديشرلا ةبحص ىف ناكو هثرازو ىلع ر يتسم لضفلاو 10 ماكحلا

 نم ةفئاط لاسرأ ىلع نوماملا مزعف ميلا تفنلا الو ناسأرمخت وهو نوماملا ىلع جرعي | لو ديشرلا

 0 ى هثركذ اميسح سوط وهو ديشر ١! ةافو عضوم نع لصفنا ايل مقي ا ةركسع

 نا مث هتيقاع ىناخو هل ضرختبال نأ لبيس نب لضفلا ةريزو ميلع راشاف:نيكمربلا ىبحت نإ لكلا
 نم ىنوماملا عباخ# نا نيمالل نيزفديلا ةفالخلا ثيتنا نأ نوماملا نم نفاخ عببرلا ند لضفلا



 جاب/

 ىبال اذغنأ ليقو ةصفح ئبا ند ناورغ لوق كلذ ند مهرضع ءارعش عيمج ةكماربلا جدام دقو

 رؤكذملا.لصفلا ىف ةازجلا
 - رض | هكمارب كل 2 :رأو اةرضمو عفانم ككللالا دكحنع

 جرزملا تال اهي اتايسلا ردشا, تن [ايبرياجسا اذا ىقارعملا نأ
 لاقف هنع ىضرف لضفلا مدل عفشف رعاشلا ىباتعلا ىلع ديشرلا بدصضغو

 ٍلّيحلاو ىارلا عيسو ىنع قيضي احرطم توملا تارمغ ىف ُتلز ام

 ابهضعد دو[ اع دداصقت ساون ونبأ ةذح دمو

 اني نحت  ستمتلا نكشف تعاود «دلاخ جيد عت لب ليمتلا لا ركتا
 عمتو لو عيج ال لضفنت عمج تثدرا لاقف لوقلا اذن ةبطاخملا ىن لاقلا ثءاسا دق هل ليقف
 هلوق 5 د ىينتملا

 اثم كو ق ىنتريص نسل 1 ّك عفشيف د 20 كج ل

 1 ل

 ىمقلا دعس ند درو ند رفاذعلا لاقف ادرفنم هذوك هحلع اوداعو

 نمر .ى درابلا دانل لإ يعتبنا للم ذاع دوي ان اكواطيباب وبما ريثكا لجفلا اراك .ةفكيل الامم نبش ةاداغ
 قيربالا ذخاي لبضفلا ناكف ءاملا نيحست ىلع ردقب مل نججسلا ىف اوناك امل امينا ىجكخحيف ءابشلا

 دعد ةودأ هليغتسي د ىنح هنطد ةرارح ىل هندورب نكحرك ةاسع انامز هنطي ىلا مقصليف ءاملا هيقو ساجفلا

 ركذو 3 ىنيعبرأو يم محبسنت رجلا فذ ؛ن م نيقد 0 هندالو كناكو ةريثك ةر ان ايخاأو كلذ

 هللاو نيعب درأ و نايت ظنس ىبح# ند ليضفلا كلوم نأ ديشرلا نوره 0 كو قى هحبر ان قى : ىربطلا

 ربهش ى قوت مدا لبقو ةقرلاب ةعمج ةادغ منجحملا فى ةيامو نيعستو ثلث ةنس نجسلاب فوتو ماعا

 نم ببرق ىرما لاق موه ديشرلا 0 ىقاعت هللا هييجحر ددامو نيعسلو نيعنتا د ا ناضدر

 كا نم نولخ رو تسلا ةايل دامو نيعستو فة ا سوطب قود هئناف ناك اذكو ةرمأ

 ىضرفلا نابللا نيا لاقو ىلوالا ىداسج نم ىصنلا سييخلا ةليل ليقو هنم فصلا لبقو ةرخالا



 هايج

 ناركذف سحلاب ىضرنا ميلا هجوف ىدلو عم نركأ نا بح ا دلال ود كعمل كح

 هيلا لقني امبسح مهيلع قيضي انبحو مييلع عسوب انيح اوناك مث مهيلع عسوو مبعم سبحف مب ىضرب
 لاقف :ءاجن ىنجسلا ىلا مدامخلا ارورسم ريس ديشرلا نا لاقيو ةكماربلا لاوما ىفصتساو مههلع

 نا ككثرما دق ىنا ثكل لوقي نينموملا ريما نادل لاقف هجرخاف لضفلا ىلا رخا ابي لكوتملل
 ةريثك الاوما كل ثيقب دق :ثكنا ىددع ص دقو تلعف دف كنا تيعزف مكلاوما نع قد

 ىلع كلام رثون ال نا ثكل ىراو طوس ىنيام كبرضا نا لاملا ىلع ىنعلطت مل نا ىنرما دقو
 نم جورخلا نيب تريخ ولو هب تربخا اميف ثيذك ام هللاو لاقو هيلا هسار لضفلا عفرف ثسفن
 انا ملعت ثناو ثكلذ ملعي نينموملا ريماو جورخخلا ثرذخال ادحاو اطوس برضا ناو ايندلا ثكلم
 ضماف ءىشب ثرما دق ثنك ناف انسفناب انلاوما نوصن انرص فيكف انلاوماب انضارعا نوصن انك
 دشا ةوبرضف مدخلا ةدرض ىلوثو طوس ىتنام مدرضو ليدنم ىف دعم تاكا اطاوسأ ر ورسم جرخاف هل

 ةربلطف جالعلاب ريصب لجر ثكانه ناكو ةوكرتو ةوفلتي نا اوداكف برضلا نونسح# ال مهو برصلا
 رثاالا اذه ام لاقف طوس ىتيامآلب ليقف اطوش نيسيخ ةويرض دق نوكب لاق ةاز ايلفإ هتجلاجل

 نسم لضفلا عزجم ةردص سوداو ةيراب ىلع ةربهظ ىلع ماني نأ جانب نكلو ريغال اطوس نيسيخ
 نم اهب قلعتف ةيرابلا ىلع ميذجن هيدي ذخا مث مسادو ةرهظ ىلع ةاقلاف ميلا باجا مث كلذ

 ليقف ىلاعت هلل ادجاس يلاعلار خد ةربظ ىلا اموي رظن نأ ىلا هجلاعي لبقا مث ريثك ىش ةريبط محل
 نيسمخ برض دق اذه تلق ثسلا لاق مث ىح محل ةربظ ىف تبن دقو ىرد دق لاقف ككلاب ام هل

 ىوقت ىتح ككلذ تلق امناورثالا اذه نم دشاب اهرثا ناك ام طوس ىلا برضول هللاو اما اطوس
 اهدرف هل اهريسو مرد نالا ةرشع هبامهحكا ضعب نم ضرتقا لضفلا نأ مث هجالع ىلع ىنليعيف هسفن

 ثنك ام لاقو ابلبقي نا ىباف اهريسو ىرخا قالا ةرشع اهيلع ضرتقاف ابلقتسا دق هنا دقتعاف هيلع
 ككلذ غلب ايلف اهنابق ام رانيد ىلا نيرشع تناكول هللاو ىقرك ماركلا نم ىتف ةجلاعم ىلع ذخا

 هغلب دق ناكو مراكملا نم انمايا عيمج ىف ةانلعف ئذلا نم غلبا اذه هلعف ىذلا نا دللاو لاق لضفلا
 ىبال |هنظاو ثايبالا هذه نجسلا ىف وهو دشني لضفلا ناكو .ةقئاضو ةدش ىف يلاعبلا كلذ نا
 ىلعل اهنا ليقو سوبحم ودو اهلاق تايبا ةلمج نم سودقلا دبع نب يلاصل ابندجو مث ةيهانعلا

 روصنملا نب ىدبملا ةفيلخلا امهسحت ةقدنزلاب ناس ردكذما ىرص وه ناكو ليلخلا نبا
 ثتايبالا ةذه لاقف

 ىوابلاو ةرضلا فشك هدب ىفف ىوكشلا عضرت اضاكااش فادللا" كلل

 ايحالا الو ا.مف ثاومالا قف نحت الو . اهلها نم نحتو ايندلا نم انجترسخ

 ايندلا نم اذه ءاج انلقو انبجع ةجاحلاموب ناّجسلا انءاج اذا
 | عع 1.44



 اياك

 ثلخدف لامار يس دق ةرامع نا ليقف ةذه ام ثلقف ةلهت الاغبا ثدجو بابلا ىلا ثلصو املف

 ىلا ىبا داعو الباق انثكيف هيلع هناسحا ردكا اليك دعم ىِل ىرج اهم ءىشب هربخا ملو ىبا ىلع

 مييلع كتلخدو هدد تدع هيلا هامل دا غلبملا ككشلد كل عفدف هرب دك ل اوما هل تثاصحو ديالو لأ

 متفرعو مناسحا ثركشو ىبا نع هيلع تا درب ملف ل 0 لوالا ديهلا ىلع مندجوف

 00 ككيف هللا كعابالاو د2 جرخأ ككيبال ُك تكا اطسقا ثكعبو درحن ىلإ لاقف لاملا لوضوب

 5 2ك ل ىكحو مهرد فلا ىفلا ككيبال تثاو مهرد ىلا ىلا ذخ كلر فعلا

 ناكو مهرد فلا فلا لابلا ةليج ناركذو ليلق ىالتخا نينياكحلا نيب نكل ةياكحلا هذه ءارزولا

 ميلاطي نيل ديلا لاقو لالا هيلع رسكناف سراف نايض دق ىبحكل ناكو دال ماب ف ةكعلد

 ا تل هسارد ىنثافالاو اذه انموب نم برغملا 0

 دقو سابع نبا ىلوم ةمركع دالوا نم روكذملا ةرامعو ىريصلا راطسقلاو ميتلاو مركلا منم تملعتف
 وعااح يصف اغيلب اميرك ابجعم ابئاث ناكو ةالومو روصنملارفعج ىبا 0 ناكو ةركذ مدقن

 0 كفوو مقح بوجوو متغالدو ملضفل 0 ناحل هنامدقب ىدملا 0 .راكو

 كحتو سابعلا سل ارقث ىتلا سيلا ةلاسر اهنليج نم ةعويجملئاسر:ةلو رابكلا لامعالا

 لاقف ككل أ هد 0 ميل "- الجر بابلاب نأه ) لاقف امو هيجاح هيلع لحد لضفلا نا

 دعب هل لاقف سلجف سولجتلاب هيلا ىمواف ملسف ةّيهلا ثر هجولا نسح باشومه اذاف هلخداف هلخدا

 برقن ةدالو لاق ىلا هب ثين ىذلا ايف معن لاق ىسبلم ةثاثر اهب كنيلعا لاق ككنجاح ام ةعاس

 دقو نكييفرأو ىلا امأ لضفل | لاق ا نم قش مسأو ككراوج نم وند دب رأو اوحو كدا نم

 دلو دق اهل لبق ىنئثدلوامل اهنا ىما ىنتربخا لاق ةدالولاب كملعأ نم 0 الا مسالا قفاوي
 مقرغصو هب ىنقحلت نا 2 ارابكا اليضف ىنتمسف لضفلا ىبيسو مالغ دلاخ نب ا

 ةنش نوئالثو ىميخ لاق نيسلا نم ككيلع كا لضفلا مسبتف ثردق نع ىردف روصقل

 0 نم ككعنم ايف 0 ثنام لاق ثكما تلعف امف لاق دعا ىذلا رادقملا اذه تقدص لاق

 فكئولملا م ءاقل نع ىددعقلا ةكادك اهعم ةيماع ف ؤ تناك اهنال ككي ك؟ثاقلل ىرسفن صضرأ مل لاف ألم نقم[ اند

 هل 2 تثيضر ىنح لا امب ىبسفن كلدكو ماوعا ذنم ىيلقب اذه قلعو

 نالا ةرشع هطعاو مهرد ىلا هنس نم ىضم ماع لكل هطعا مالغاي لاق ريغصلاو رمالا نم ريبكلا لاق

 ام ىلع رفعج لدق ايل ديشرلا نإ مث ابرس ابوكرم ةاطعاو ملايعتسا ثقو ىلا هسفن اهب لمح مهرد
 امهو ةقرلا ىلا ديشرلا هجون مل ةدنع اناكو روكذملا لضفلا هيخأو ىبحت هيدا ىلع ضبق هتيجرن ىف مدقنأ

 وا ةقرلاب مآ نا ىيتحت ىلا ديشرلا هجو اهبلا اولصو ايلف ىبحح) ريغ ليكوتلا ىف ةكماربلا عيمجو دعم



 تالا

 هكا ا مياع ردقب | ملف تبللا اعيولف يف لصضفلا داراف رفعج ةيجرت ىف حورشم وه | ييسح

 ني رفبح" كذا ديشرلا نا, :ارزولا اخ ىبىالقنتلا زكذر انهض لدي لا ةكان عم ف
 نم 3234 قرشلا لصضفلا دلقو ديامو 0 كسشسس ممل 0 هيقيرفأ ىل 1 رابنالا 0 دلك برغلا ىبح

 ىف هليع ىلا لضفلا صغشو هلع ىلع فلختساو رصيبرفعج ماقاف 2 دالي, ايضقلل لان اررش
 رجا واطبزلاو نط ابصلاور وج اهسلا ينو روجلا ةريم لارا را لارع ىلإ لراس لعش نل

 يلحتساو مر د عسسنا دس ىف ىف تامكلاو ضار اوال لضؤو .دنجلا دازو:اياقبلا زئاقد

 ظياغ نمرك أو سانلا مل 3 عج ديشرلا ةاقلتف ق ارعلا ىلا ةلسلا :نهرخآ ى.صخشو ميلع ىلع

 ميصهرب | ندا 0 دح كمو هل نوحداملارث دكو 8 نك دد ءا ا.طخلاو هح 2 ب ءارعشلا ر رمأو ماركالا

 انهم تايباب ىكيصوملا

 نمزلا ىلع ىنادعال بح عد ندا لضف ةفر عد لضفلا نبدو 5 0

 نيثلآ نم قاغلاب دجملا ىرتشماو ةرئاط نوييملا دجاملا ىتن ةفلاوه

 لاخفا داقلك ةجو ى ماب كل هل لاقف 5 ا ابغأر هانا مث لضفلا ءاجه دق ريا لوملا وَنأ ناك

 : 17 نو هلضوو ا ككتلا ىبونذ ندر نك هيلا ىدونذو لجوزع هللا رضا ىنلا هجولاب

 كلل لافس كك نحول" كركر دخل ١امعلا لبق 1 0 الاب درطالا
 دالب روك ضعب ىلع الماغ ىبا 0 فكلد وبكوهل ليفف رمح" نب ةزامع نم ةشلاو مركلا

 كادي ام عيمج عفدف لاملاب بلوطو دادغب ىلا ليحف ةرفكتسم ةليج هيلع تثرسكناف سراف
 ةرمأ ىف ارتاح ىقبف ثيثح هيلع كتلظلاو اكوام ورعب ال مهرد ولا والا تل لع تي

 لاققفو وهالا هندعاسم ىلع ردقب ام هنأ ملع هنكل ةشحااومو ةرفانم رمح ند الر امع نيدو هنيد كتداكو

 مدق بلطاو انيلا| انرظا دق ىلا ةرورشلا ةفرعو ى ع ملسو ةرامع ىلا ضما ئيض انأو امو ىف

 ايكنيب اق ملعت ثنا ل ةرسيلاب ىلاعت هللا لهسي نا ىلا ضرقلا ليبس قلع غلتملا اذه
 دبال لاقف ثفلتال ئفالتا ىلعردقول هنا 1 اناو ملال هدتت تكودع كاد صم ل5
 تثتجرخو 0 ىلنكمي ماف لضفل أ لاق : ةمحر أ هيلق 1 عقودو الرسل قرا هللا لعل هيلا  ىضملا نر

 تلخد املف ى ن ف ل لوخ

 كا ةنيججوو دكا هتيحل 00 00 دقو ريو 9 ىلع تكتم مداوتأ ردص ىف 0

 كيك د دانس 5 اد تبقا 0 ىرخ أ رخوأو داح 0 م انأو

 فيزعمأر نيل ىلنح :لاق مث و ام علا هلا 0 ل نع ّ 3 - 5

 ىسفن نع 1( طورت كل ع انناغ نامرتحلاب | انقومو هلأ 6 6ءاظطخ لدم اع اهدانئ ةدنع ن

 يع ترام 1 0 دقو هنلج مل ةعاسا هلع ثبغف هنم اظبف هيلا دوعا ال نأ ىلع ثمزعو هيف ةدئافال 1



 نات

 ىخا م لشفلا وعدن ن 0: اكو رفعجل لضفلا ىخال ى مذلا مناحلا لعجأ نأ دبرإ َْىل اىا ا ب ةوعدد

 را دين وشم ندم الدبدز انيسلو ديشرلا تعضرأ دق للا ا مق اكو دفعا 5 نابر اقيم امبماف

 نع ناورم لاق بكس 3 فو عاضر أ نم نبوخا اناكذ لضفلا كيعض را ديشرل | مآ نارزيخلاو ةنيدملا

 لضفلا جدمب را مغح 0

 كفا قالا ىلا ار ني املك دهاشملا 35 ىلا ثنز دقل

 ةةدلاو لضفلا ىلأ بكف هينفكماف هيلا فكلذ ف باتكلا نم ثيشتحا دق ىبحتل ةشرلا لاق
 11 لضفلا هيلا سك ا ال كلا فكما نم ' ماخلا ليوحت» نينموملا ريمأ رمأ دق

 بتر ىلع تدرغ امو لإ تراص تتعب ىنع فلمتنا امو تنعطاو ى ضخأ ف نينموملا ريما انلاعد

 لقعلا دم ىوقأو ميلع لضفلا لئالد نب بأو ةسقن) ا «رفعج لاقف « هيلع ثعلط

 رح ىف ردا مع 0 ل لعج دق ديشرلا ناكو «هعرذ ةغالبلا ف ىف عسو ,وأو هيف

 0 ناسأ -- لمعد لصضفلا داق ديشرلا ن قا م ةرخح ف ندد امبنم 7 لك صتخاو رفعج

 ,نويهضنفو هي دب'ن ب سلاج ىيع دو ديشرلا ىلا ناسأ اسارعك ب ديربلا بحاضص باتك لصوف ةدم ابي اهب ماقأو

 ةارق ايلف ةيعرلا روما قرطنلا نع كتاذللا نامداو ديضلاب لغاشتم ىبعت ند لضفلا نا باتكلا

 اذه نع ةحدرت اين دنلا ايدكمار 00 اذه ارقا ىنبا اي مل 0 لامي مر دقرلا
 كل ىبتنا دق ك' د عتتمأو ى مند ان هللا كل ب ب م باتكر ببظ ىلع ى 0 ةيركف

 ةركنا ام ةبع رلارومأ قولطظنلا نع تئاذللا 06 ديصلاب لغاشتلا نم ع كننأ اك نينموملا ريما

 دقكو < مالسلاو هد الا ةرهد لها هقرعب مل ةدلشتتاوأ هنيزي ام ىلا داع سم هناف كك نبزا وه ام دواعف

 تايبالا ةذه هلفسأ ىف

 كييرعلا ءالقل وقفا عل ريضاور (العلا بالطو ارا, عتدشا
 بويعلا ةوجو هيف ترتتساو البقم ىثا ليللا اذا ىتع

 الا رانش اهلبنللا |يناشقن( ينبه ب لازاوبللا ةباكت
 بيجعرماد لكللا كتف لطب ماكنا هبسحل ىف نسم مس

 بيصخ شيعو وبل ف تابف ةراتسا ليللا ميلع ىبخرا

 قرافي مل لضفلا ىلع باتكلا درو ايلف ىنبا اب, تغلب لاق غرف ايلف بتكي ام ىلا رظنب ديشرلاو
 مهنطو وهو جن داب الا 00 ناسارخ لكون امل هنا هيقانم نمو ةليع نم 00 نا كل | أرابن ديسما

 3 ةكيئييلا كي مداخن كن ىلإ 2 0 ناكو اهديعت سوجملا تناكتل ارانلا تيب وهو راهونلا ابمو
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 اسويتلا نوطيسن مكلاب ايف ىدجلا نوطيسُت مك ىدبعو

 دجلاب بقلملا ىدرعسالا ىناببشلا مهربا نب دعس ةيجرث ىف ةديرخلا بانك ىف ثدجو مث

 مذ ىنروكذلا دعس اهيندشنا ةديرخلا بحاص ىناهبصالا دايعلا لاق ثايبا ةسيخ بناكلا

 سماخلا ثيبلاو هل اهنا لقب ملو مايح

 اسويتلا نوطيسن مئرص ملف ىدجلا طيس فرعلا ىف ناكدقو

 روصنلا رك ركسملاب ميقم ةلامشكم نينايثو 0 ةنس رخآلا عيدر ريش سداس ىاوه دايعلا لاقو

 دق ناكو نابتفل هنأ 5 نظي اليك هيلع هك ائيهضت ىروغاشل | نايتف هليعتسا دقف تلق كع ىلع

 نك ها خور نيدلازعوخا وهو قشمد ةنحش' كرامملا ند دودوم نيدلا رون ريمالا همدخب قلعت

 نينع ند 0 0 ةهدال ا ل ممال 0 كا

 ابنذلا ثكموشيخ ىلع ىلث ىتح 0 0

 تابعادمو تايئاكم اهيننيب تناكو ائيهضت هليعتسا دقو ةسايححلا تايبا نم ريخالا ثيبلا اذهو

 ةرعش نمو ساينابب ةيامسيخو نيثلذ ثلس دعب ةدلوهو اهحرش لوطب
 كالو بلط ىفُت نين امو , نكاس ظحلاو ىكرتصت مالع

 نساحملا روي رح ىلع ىواسلا همدقت ًالذن ىرا
 هنم تلقنو قشمدب هنتيار ثتيبوذ هيف ام عيمج ريغص رخآ ناوبد هلو

 رفاو فاو ككيلقيب رحسلاو ,رهاز 1 ككيتنجوب درولا

 ركاش ككاش وهو قامو وجرب رهاس ةاكسا كك "اوه ى قشاعلاو

 رباقيب نفدو ةباهتسو ةرشع سمخ مدس مرحملا نم نيرشعلاو ىناثلا رعس روكذملا نايتف ىفوتو
 ظمويضم ةيجخم نيغ فلالا دعبو ةيجعملا نيشلا ستفب ىروغاشلاو ىلاعت هللا دمحر ريغصلا ناثلا

 اسهيحاوض ةلمج نم قشمد رهاظب ةرايع ىهو روغاشلا ىلا ةبسلا ةذه ءار اهدعب ةنكاسواو مث

 نم ةانشم ءاب مث اةروسكمم نون قلالا دعبو ةليبللا لادلاو ةدحوملا ءابلاو ءازلا فب ىناديزلاو

 :لتلار نسحلا ةباغ ىف ضر ارارم انتئارا هافللو راجتملا ريتك طيار نيد 2 اهتحت

 ةكماربلا مرك عم امرك مهرثكا نم ناك ىكنربلا كري نب دلاخ نب ىيحب نب لضفلا سابعلاوبا
 نود باكا لالا ف غلا وفج و كو 4 دقلارف 0-0 أ مزكأ 0 1 ةعسو

 | عت 1.3



 هم

 مهلك ساسلا ف لح ملاالو ةدضقنرصم قرخا كئتافال

 مدعلا ىلع ايندلا ىندبزن ايكو هيلطا ترس ىتاكو ا رم تاشع

 كاع هللا هيحر رخآ ءايشأ ديف هلو

 دئالق باتك بحاص قيبثالا ىسيقلا هللا دبع نب نافاخ نب هللا ديبع نادت نت ستفلار صن وبا

 ملكتو ةريثك ةفئاط برغملا ءارعش نم هيف عمج دقو روك ديلا كئانكلا اهنم فيناصن ةدع هل نايقعلا

 ا ندسشاالاا ع طم باتك انشأ لو ةراشأ فلطلاو ةرابع نسحاب مينم دحأو لك ةيجرت ع

 متكل 8دئافلا'ريثك لانك كو قطسوو ٌىَرغصو كرم ك مشت ثلث وهو سلدنالا لها يلم ىف سنانلا

 رافسالا ريثك ناكو هتدام ةعسو هلضف ةرازغ ىلع لدب تحكل ا هذه 2و دم الكر دالبلا دج حو درجولا لّدلف

 ظفامحلا لاقو قدنفلا ىف شكارم ةئيديب ةياهسيخو نيثاثو سيخ ةنس اليتق قونو تالقنتلا عيرس
 نم ةعايج :ةمتقل فا ترغملا لها راعشا نفق كرطلا ناحل عدلا ةنانكا ف ةيحد نسا باطغلا ويا

 رحسلاو هغلاوث ىف همالك نكل ةايند ىف راذعلا عيلخ ناكو هبئاجععو هفيناصتب مدع ىنوثدحو مباحعصا
 نيرشعو عسن ةنسر دص سشكارم ةرضح نم قدنفب هنكسم ىف اهبذ.لتق لالزلا ءاملاو لالحلا

 نيفشان نب قسوب نب ىلع نسحلاو با نييلسملاريما هلئقيراشا ىذلا ناو ىاعت هللا همحر ةبامسمخو

 ىلا ىذلا نيفشات نب ىسوي نب ميهربا قعسا ايا رجا رق روكذل] نيماسل ريما هظفل هلك اذه

 بائككلا ةبطخ ىف ةرك ذ دقو نايقعلا دئالف روكذلا رصن وبا هل

 أ ىروفغاشلاب 00 ةءدسالا لاك ند 0 ىلع نب نابتف تانشلا

 ةلييج ٠ اسف نبا ندمان لا ةئإع لى ذلإو قفلت نيف ةفيطل راعشا انج علو 171

 لك ابيبخ نسمح "دنا عيوقلا رم سف انزال داون اك ضنزمل ”ءاعشلا نمز ىف يلغلا انهلد كارمن طلا

 دق نيح نوناكلا قرتيدجلا دمَحلاَو دق لكب نوناكريخلا دمجادق

 جرف سوف سوقلاو هجلعي ويلاو هفدنت بركتسلا كيلع نطق :

 عاش دق ناكو ةرارتتلا ديدش اهو 10 و
 اسوبو -  اطفع تفك كو دك اكن ميحلا كمابح ءاَكِم ىرا
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 ونجلا مل  ليق ككلذللو ماد دقالا ريثك اعاجش ةيلا ديعي سفنلا ميرك
 2د:نذ

 ةيجرت 59 ىتايس انيك ديفا ندا لم دخ ى رؤذاك ررقتو انيهمو دجتم كريانم ايلف ديشخالا ةمدخ

 3 0 نيم 0 ىلعا روفاك نوكيا --- اقل 2 ككلئاف 0 ىقاعن هللا 0 نأ روفاك

 تثيكحت »اف ابيف ام هئم هسفن ىو 06 هفاخل رو 1 0 ملف معيولا ةريثك

 | تطل اردد انمو اهلخ دف ةجلاعملل راصم لرد لا ميتجوحأو كن

 ى روفاك ذانيعالا_لقيفري ناو

 افيض ىبننل
 نم افوخ متمدخ دصق ىلءردقي ال هنا ريغ 0 ةرثكو ككناق ركب عيسي ناكو روفأك ذاتسالل

 سهو ىرجو داعيم ريغ نم ةفداصم ءارحصلاب ايقتلا مل مالسلاب هلساريو هنع لاسي ككتافو روفاك

 مثرانيد فلا اهتيبق ةبده عاش 1 د طل ا لمح ةراد ىل لا تكناف حر ايلف تاضواقُم

 1 نم عسانلا ىنهحديف هل نذاف هجدم ىف روفاك ذاتسالا ىبنتملا ا اهدعب ايادبب اهعيشا

 دئاصقلا ررغ نم ىو اهلوأ ى ل ل وشما هذ ديصقب هدامثلثو نيعرأو نا مدس ةرخالا

 لاحلا دعسي مل نأ قطنلأ دعسيلف لا الو انيدت «فتكدتبتع ا

 اهيف هلوق نسحأ امو

 ل نسمح تت و لاثما هلل ةامو ةعبلف ةينلاك «ةصقنم, نواعلا لوجد كئنافك

 ةيايئلثو نيسيخ مدع الاوث اند فلكل ةليل 8 ةرشع قذدحاال ءاشع دحاالا ةليل رؤكذملا فككئاف قون مث

 اهوا ىتلا هن ديصقب رصم نم ح دق ناكو ىندملا ةاثرو رصمب

 اههف هلوق قرااسر
 عجاف ماهتحلاب ىسفت سمحتو ىتبحأ قارف نم ندحل ىنأ

 عزجاف قد دصلا بتاع ىب ملبو 5 ةودسق ىداعالا بضغ ىبدبزمبو

 عوني امو انمي 1 انيدع لفاغوأ لداجل الايجلاوفصت

 حرصملا اموهموي انم هموق مه هنايدد نم نامرملا ى ماكل نبا

 0 ءانفلا اهكو ديف انجح اهناكصإ نى عر لنالا نلعتت

 روكذملا اكئاف ىثردو رصم نم ةريسم ركذي دادغب نم هجورخ دعب لع مث ةقئافأأ ا ند ىو

 بلواو ةيايثلثو نيسيخو نيننثا ةنس نابعش نم نواخ تالا موب اهاشناو

 ككئافركذ ىف اهنمو
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 لوا راصتخالا](ةريثكا ةلرلا ىذوزانج لوب بقل نعاوؤلم اكن او هودهالا هلاك اغا طاح اذه ايبنم
 انا بلا فلصتا نيا انا لاق ةاقرلا هترضح :اهيلو ىللاعت هللا هيحر ةياقو ةرشع غبت ةظنس ةئافو تناكو
 فيرا هسا ا

 انلا نع ىبلكايلقتزب ببضذلسلارفاتشو.ترضتخا ذا: ى سفن (لرغ ورلا ضباق اي
 ىلابلا"لبتحلا ءارلا مضب'ةنمزلاو «ديلقتلا ةمر“ئفاب قنغشا «دئولا ىف ةلوقلةمزلا وذ :هل لبق امناو
 جاجعلا نب ةبورب زجرلاو ةمرلا ىذا رعشتلا. مخ ءالعلا نيدو وبا لاقو ئلابلا مظعلا اهرسكبو
 مدل ليقف ههكذمو 5 5 كِتهذ.ايك.ةرعش بهذا كلو معن لاقف ى <> ةبور .نا.حل ليقف

 رغشلا ا ءالعلا نب وردع وبأ لاقو مدريغ ىلع لك مه اهنا نومدبم نوعقرم 0 00 ءالوبف

 يكل 0 ديبعق ةلوق دعي اةمرلا وذ سرختؤل ريرج لاق ورمعوبا لاقو همرلا"ى مهذب م سيقلا ءزماب

 جمرلا اذ تعمسؤريع وبا: لاقو سائلا رعشأ ناك « بكسنم عمدلا اهتم 0 3 ام ء ابلوأ

 نم دبع اناق ضيخملا لاق نافا سيخملا ما كيلا بنحا بيلعلا مل اناق:لزان انب لزن اذا « لوقي
 ليلق ى م ا جدعت عر رواطتلا|ةفرلا (امذاردش وركاسولا:لاقز غنا وم «.انلق بيلا لاق نو تا
 1 0 ,يهاشم نما ناك دقف ةليجلابو رعبلا ىلا دوعي مث مار لوزا ف مث انهل ءابظ راعئاو

 ف ىلينارخلا 0 وب نفعت ني دنع ركذو قلاع هللا همحر ةرهد مظنل اب مدقتلا ا ةرصع

 كي ' حلا ن م ثرادص ايلف تنجح لاقا ئيبضلا: جملس :نب هل بولقلا لالتعا بانك

 ةقييتبلا روز تالاقف لونا تلقف'تاثفي ةليشنإف قيرطلا قلن عيملا فت يعن ةاذاز مانا وم البنم
 ناكو انمندحا.ات تسلفف سيشلا نم.نسحا ةيراج اذاف ثلخ دف لجا تلاق لخدا تلقف لزنا

 دبع اي تلاقف ىرخاب .هاهتشم اابعب ةررتوم زوؤيعأ تحرخ.ذا كلذك انا ائيبف ابهف نم رشي ردلا

 اهل تلاقف هلا ننوجيت الفلا بك ند العذل كنختلأ لارقلا لذه اةبح ايهم ةكبواج ام هللا
 ةمرلا وذ لاق اهك للعتب هيعد ؛دج ىا ةبراجلا

 ابليلش عناق ىناف ليلق معاس للعت الا نكياال.ناف

 اههلخ نم اضغلاريمتك ىبلق الق تفرصناوا ىموب:تيقاف لاق

 ءافلا ذرح
<< 

 ند اهبل تخاو هل خاوؤه اريغص.ةخا ايمو, ناك نونجملابا وورعملا ريبكلا ككتاف عاجتش و باريبالا

 هذا نيف وهو نديطسافب .طخلا ملعتف عالكلا ىذب. رعب نصح برق عضوم .نم مورلا دالب

 ناكو تكبلايملا ةلْيخ ف أرح 0 ناكر مسح انض مقتعانف نمت دلي اهرك ةامرلاب ةدابس رب ديشخالا



 هاا

 رزاج ككيلصو نيب سافب ماقف هتغلب لالب ىسوم ىبا نبا اذا
 نلمس تقان تطاعت ردو: دنعاوللاىيضرا/عرسوالا فارع: قب علسبللاةلوقا لع تال زياظعب ةطيارذقو

 ثتايبا ةليج

 ولأ محب ىقرشاف بارع ىلحر تليحو ىنتغلب اذا

 ديشرلا نورخ نإ ده نيمالا ف هلوقب وهضوأو ىنعملا اذه نع كقفشكتو ساؤن وبا امهدعب ءاجو

 ارت اهكرلا لد نقول طار نلعب رمان لجلب تلا االذاو

 اهبهثيب دشناو اذك ةمرلاوذ لاقو اذك عامشلا لاقف هبيصتالو هئطختف ةلوح موسعت برعلا تناك ىذلا هللاو
 لوق ىنعملا اذه نى لدمالاو نسحلا ظيانم ى وهو هنا اذهب ساونويا الا هنابا امو نبروكذملا

 هيلا" ةلطو ايلف 1 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةقان ىلع ثجن دق تناكو ةكمب ةروساملا ةبراصنالا

 د هيلعتللا لما دلل لوسر ناقض طهرطتت ارا اانبنلع !تاوت ارق للاةادلا لول امتلأ
 الا نينعيطغاو | يعاوعم كح للطن كار لامس كعب افا اهلا ا ذهاريست اتهرحاسر قاخأل
 نئلغ ارحل مرج ساونوباو جدلا اضيأ 27 اعد ظمر لأ 5و 2 معقات دعو خاج هلا و

 ملا اًهنانسحلا ةلابق لؤاهيلارنسخا هدأ دقلا ىف اد ويفر افلا ف ادكلا نم انحاز او اهرهط
 ل تراحم مل كفو كف اضيف دوعسمو فواو 00 ةوخأ؛ ةمر ل دل : ناكو حودمللا لا طلعو ثيح

 اذه فنالخ ىثارملا ف ةسايحلا ىف لاقو .ةبيتق نبا لاق اذكه امهيثري دوعسم لاقف ةدعب ةمرلا

 دوعسم ابلاق ىتلا تايبالاو.باوصلاب ملعا هللاو
 عجرم نالم نيعلا نفجو ءازع الدعب ناليغب وأ نع تبيزعت

 عجوا حرقلاب حرقا اكن نيكلو ' هدغت ٌتابيصملا.ىوا' ئنسنم هلو
 هلوقب 0 0 ىذلاوه دوعسم اذهو كنابكإ هي نم ىهو

 دوعسم اذه كتننحلا ان !ء مالكلا ىف نكد نع ةنز أوملا ب انك خاص عودمالا مسقلا وبا ل ااق

 ةمرلاو د لاق ب لولطلا هاك 8 ظمر اذ ةاخا مولب ' ناكو ةمرلا ىذوخا

 رطاق عمدلا فكاو نم 3 :.ىل ىلع نجح دقو 0 0 ظبشع

 راطاا ت ككتمكح دق ا يكل خب :ابص كك ذا "رادلا 2

 اا 1-42
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 تيرخلا اعبر نم اير ىهجا:ناليغ) ,ةنا يطب ارومعمةيم عبراام
 اذنك نوني انبعم اذا“ ةتم"تننار"ئيولغلار ارصاوبا لاق. ءازعشلا تاقبظا كباتك:ى ةبيتف نبا'لاقو
 ككدشنت ثناكا تلق لامج مسو اهيلع فنالا ءاّمش دحخلا ةليوط هجولا ةنونسم لاق ىل اهفص تلقف
 نا ىلاعن هلل تلعجف ةارث اي ىذرعش ع عييست انامز هديا ترنكو مالا از اوذ لاق: امم ايس

 هان 0 تلائقثف"لا اجلا لهأ ن م تناكو دو 0 اهيمد الجر تر مش ابافووإر 0 0 مدديرجلا

 ايداب ناكول راعلا كاينلا لعاطتلو ةح نم ليي ىسم ميدو 0 :

 ايداوف لالتض فكلما ملو ىممب ىضقناف َك ىذلا رعشلا ةعيضاوف

 اهمويه ىبلق جاه ىم لها سب ةتنافروج نم جايرالا ثنيه اذا

 اهسيبح لح ندبأآ سفن لك ىوه . امناو.هنم نانيعلا نذنت ىومه

 مدا انه ةييبشت بدسو ةعضعص ند رماع 5 اكيلا ىنب نم ىهو اضا ءاقرخب بسشلا ةمرلا وذ ناكو

 مثوادا قرخف مبلق. ىف تعقوف اهيلا رظنف ءابخ نم ةجراخ ءاقرخ اذاف ىداوبلا ضعبب رفغس ىرم

 تلاقف ىل اهتحلضاف ئتوادا "تقرخت دقو رفس ربظ: ىلع لجر ىنا لاقف ابمالك معطتسي اهنم-انادو

 اطمن« يفيبشفا ال لخأ جلع انخماركل الغش: كديعن الا خيتلا.ءافرعتلاو ءاقرعلا ةرناو. لوعلا .نسلا, ام.وللاو
 ةيلاملاب وراك وق وهز هل ا ىنع اهابأو ءاقرخ ١ اهامسو ةمرلاوذ

 الل ملو قاس امهب ىقس ىلا انيهاو ءاقرخ انمنش امو

 الزنم ثيهوت وأ | اعبر ثركذت املك عمدلل نككستَع نم عيضاب

 ككبرا نأ اخ كلر له اموبب ىل )لاقف ا اذا :تازقلا ضعب ع لردا ا ىبصلا لضفملا لاقو

 نع 56 لدعف اهديرن اعيمج انبكوتق 0 اكررد دقف فد اعف نأ هل لقف يلا ١ 4 ةيحاص ءاقرخ

 هكن انو ةلدول وص الارمأ انيلع تثجرخو 9 جتفف ان عا 2 كاندأ انينا مل ليم ردقب قدرطلا

 له 0 تلاق مل عاق انث دكت كسبنا داو ةييلاشف ءانسحل / نم ك1 5 ةنامحلاو الوق اهم

 رجلا و1 ا ا 0 ءاما ىنراي آل نم تن د اي لاق # ةرمربغ تالق طؤ ىروجخ“

 ةمر لأ ان 0 لوقف كيس امأ ف ككلد كقنكو كلو

 ماثللا ةعضاو ننكر 81 قنا ى .رأ حلا مان
9 

 05 1 لاليل ع ا م هلأ وذ نآكو

 اهيلع ملع مسأ اذهو 0 هنقان ابطاخح»

 لوقي ميقو مينع 3 صر 0 دعوت ىبا نب الدرب



 هز

 ابهئاهاصم دصقف انهيلع ققو دق ناك هنا رهاظلاو ةرامع هلمعتسا ايك لصولا ابن ليعتسا دقف انلرخم

 رهاظلا ىكلما ند دجت رفظلا وبا نيدلا ثايغزيزعلا ككلملا ةدعب ةدلو بلح ةكلممو رمالاب ماقو

 0 عمار: ءاعبرالا مش ابن :قودو كلغ ةيامتسو رشع ةنس ةجلا د سماخ سبيخلا تب ةدلومو

 هدلو:هناكم.تترثو ةعلقلاب نذدو ثقولا ثككلذ ىف بلح» تنكو ةيامتسو .نيثلثو عبرا ةنس لوالا

 قكتلم ينان:ةيكلخم ثتعسناو زيزعلا قككللا نب فقسوي رفظملا وبا لددلا جالص رصانلا فكشللل

 ضخ ببحاص روصنملا كلما هشيج مدقم ناكو ةيمزراوخلا رسك امل ةيئارفلا ةريزجتلا نم دالب ةدع
 ددلمكلاو قشمد ككلم مث نيعرأو نينننا لس همس ادا و نيعرأو مدح اقنع ناو ى كك د

 عساست 3 بلك ةعاقب ةدلومو 0 نب دعيرأو نامث ةنس رخالا 5 مدر رع عباس دحالا 1 ةيم اغلا

 ظنس رقص ىف قمل ن نم جرخف ماشل | اوكلمورتدلا ةدصقو هدامئسو نبرشعو عبس ةنس ناضمر ر تع

 نم ةغارملا ن نم برع لاب نيسمخو نامث ةنس لاوش نم نبرشعلاو كيلاثلا ى لفو نيسمخو نامث

 حالم يسلاصلا ثكلبلا دمع ىفوتتو ةروبهشم هتصقو ملعا هللاو لقانلا لقن ام ىلع نامحتر هانا
 0 نيسمخو ىدحا ةلس نابعش رهش كاتانون دع ةليجاص رهاظل )| ىكلملا نب طم نيدلا

 اومدق امئاو نيعمجأ كاع هللا دحر باث نيعب تامو بالحب ةدامتس.ة دنس رفص قرةندالو ثناكو

 ةومدقف تود ند لداعلا قفللما تند نوناخ ةديفص ذم نال املأ هيخأ ىلع رغضال ا وهو زيزعلا

 ىلحلا ىرشلا فوتو .ةيراج مما ناف يلاصلا اماو لداعلا دالوأ ملاوخاو ةدج لجال ثكلملا ىف

 ىلاعت هللا همحر قشمدب ةيامتسو نيرشعو عبس نس نابعش نم نيرشعلاو عباشلا ةليل ىنروكذملا
 رول يو للا يبل اصيح ْك ىدح جر 3 2 داظب نفدو ف ةيسديعندلا| فحم قاةكلومو فعلا لام ءيقرك ئءابلا نوسم ]< اهرهاظي

 ةرصع:ءارعش ريهاشم نم رهو ةلحلاب باس

 نأ ة3عاشل نب ظعبدر ند ورمع ند هئراح/ ىن د دوعسم ند سيب ند ظلقع نب ناليغ كمر حلا ودأ

 م ند 0 ةخاط نب دأ ند ئائم دبع ند ىدع ند ناكلم ن د ةعيبر ند نوع ند كنعد

 0 00000 ءارعشلا لوعحت 6 ةمرلا ىدذذت نورعم ا روبشملا رعاشلا ناندع نس لدعم ند رازت ندا

 عمسل َْط ىرت بح ةمرلا 8 دل لاقق هياع تف 5 دزرفلا ء ءامعت ليالا نقوس 3 3 ةرعش دشن ند

 ميتياغ نع ثكبرصق لاق لوجفلا ممر كذا ال ىف آمف لاق لوقت ام نسحا ام لاقف سارف انا ا
 هتيحاصو ككلذد نبدرويشملا برعلا نا تاقاثإا وهو نطعلاو راعبالل تككتفصو نمدلا ف فكواذت

 هللا لوسر ىل ء مدق,ى ىذلا وه مصاع ند سيقو ىرقنملا مصاع نب سيق نب ةبلط 0 لتاقم ةنبا ةيم

 ىه ىركبلا 0 5 ل د ل همرك اف 0 ىلإ 2 ف 1 0 هللا 0

 55 : الا 0 1 7 0 ا ىنع 0 ةرعش 0



 هال

 هنايك نؤوتعلا دنع تيمدطبصأا الو

 ةبرك ىب راغلا دسحلا ميس ع

 السم نزحلا نمابوث 0 افيف

 هلالظ وفض دجللا نمر غل فكطم هل

 ىسلجم عن ذرثو .ىنيندن ثسبخك دقو

 نكي ملو ىداست دق ئنذا لاب امف
 اهرون كدقف موي تفخا سيمشلا ىرا

 لك ل هكا رطلو سان ةنشككف
 مدح ثابيغ اب ىبمابتيلل نيق

 ا!نابيودملا ىفلا حراس اجبإ
 ةداجو ىدا ير تكرشسق'تيقس

 ابخ دق تكاسش نم رود ك

 ندوحم زيمزتعلا كللاي جال كيدفتف

 7 و مت ندم 1 د مل ىتس

 7 ىلعتسلا سلا صلابو
 0 ةيمحاأ نسم رولا تيس

 1 يل
 قتيملظا ناك انمالمل ىرولا 0

 ايهايح قلابللا مضر ىلع ىمحتس
 ميطخ عقوم لج ملم 03 مكوف

 ىجدلا ىلع لد ناعلش ىرمق اك

 امكبيبا دبع ءاببيشبلا ق تثكحضفضبا

 ايان فرو خلا يباح نان

 فكن ن اف

 هماقأ كد لا ردك "قلقا مل ناك

 ف كر نك ١ اش 2 ل فلل امتقو اح

 امم ىميلا ةرايع هيقفلا ةيثرم نم ةذوخام عضاوم اهيف ابندوج 3 ةديصقلا 5 لهو

 | نفرح ناك نأو اهنزو ع اهناف ابلاونم ىلع جمس دق هناكو مال انمضعدو

 هسنانج نوفصلا نيب تيحدزا الو

 هيلاس ىكستلا نأ ىبب نسحب

 هد اراشسم ير دولا ضوسحو 0

 ةيجاو كتااةلعت"ام جدام ضو وراسل

 هبحاض بتانلا نع ينيشني تنجااذا

 هبحاش هجولا فشاك اموي ناك الف

 هدكار كنا ئذعلا مزحلا نك داوج

 ع ل ماعلا !دش عفني مل كتيغلا اذا

 هكتار تمانرهدلا ايماذإ البتلط

 هبعالا ثمق ذجتلاب قكنءافم ىلتم

 هييزاكو |ثلالا زيبرا, ثينيغلا نيم

 ةيفاث ليللا يحد ئلخ اياطابف

 هيقارن انامز 0 6 ةكسه جايسم

 هلا نا ا ني ءاغف

 هيلاطوه:ىصذلا ناشنلامل .تزذذ

 هبثار علقي سيل ىعر ملئم الا دلع

 هبناج.لذ امهاداع نم ناكيلسم

 هكا وه ءدنلا دجلا ايدبص ايهو

 ةهبراغمو ةدعب نم م قراشم

 هنيلاعث دوسالا ىدرفباسنق ىلاوسع

 سلق ارع كس طي دايس تناسب
 هيب انج صراليا لتعز يصرلا اليو .كوكت
 هبكاجن الكف ديف مآ دا

 هحبن تارصم اههعقوف مايهس :ناحيصنت

 ةهيهأوم ىنامالا مجو قف ككهح »تو

 هيتئارم تايماس كلت دال

 كبزر نب

 ىورل



 تلإ

 كناكو هيف ليوظتلا ىلا ةجاح الر يثك ءىش سنجلا اذه نم هلو.هدوصقموه» فرعو ناطلسلا مسال

 لالقتسا نم ةيناثاا ةنسلا ىهو ةيامسمخو نينسو نامث نس ناضمر قصتنم ىةرهاقلاب مثدالو

 ثلث ةنس ةرخالا ىدامج نم نبرشعلا ءانلثلا ةليل بلح ةعاقب يفوثو ةيرصملا رايدلا ةكلييب هيبا

 كللف ا ىدلو ككبانا مدامخلا ليرغط نيددلا بابهش ىشاوطلا ىنب مث ةعلقلاب نذدو ةيامتسو ةرشع

 اكلام تلح لخد هنأ 9 قاع هللا هيحر ايلا هلقنو ةيرث ا.هيفرمعو ةعلقلا تحت ةسردمزيزعلا

 ص جحر فرشلا ةرعاش ةاثرو ةبامسمخو نينايثو نيتنثا منسلا نم مويلاو هنيعد ريشلا ىقانل

 كل نانطلسلا هيدلو دم دمو ةديصقلا هذي ءافولا ويا ةتينكو ىلحلا ىدسالا مس مسقلا ىببا نب ليعيسأ

 نئدو ابيف رصقأ امو: تاشل ع نيع كتحاص عارصلا ككليملا ةاخاو ادجت زيزعلا

 ةيطاخل 0 ماي ىغعصا نا بتطخلا لس

 هثابثان 1 ملكك انه هك فلم

 ةلالض قرسطب ىبسرا مك هللا نك

 ايل طخ زنا مخل الور!
 نقسوب نس ثايغلأ ئاغلا ألو هدح قد

 ! انتي

 توطناو تا ىلا سوش 0 معن

 هل كال درطلا كل يم نمف

 0 كك افتل ذكر تعكس

 هكاذ ضيغو

 ه0 ار تطسصخلا هب تكشف

 ةرطق مالا تتّيغلا سنخ نعل

 فسود نبأ دعب شيعلا 5 ىناف

 ةناعلاط ىنلا لين تكردالف

 ةبيقح شيع الا تيجشا الو

 هلدع:ليظ"ف سانلا ماقا ع

 ةقويس كانا !ككعتص ىيح نم كنف

 ا اهسيتما هعمل! تنجو 9 ىرأ

 0 لئع بيوت
 خيبيضن كف ََّق 0 0 ---

 ةحامر رودسص | مط عسي ملو مسلسا
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 ندا ةردرج كتنحاض ةاشر جكس دلاو وهو دودؤُم هيدا ةافو دعب ةكلمملا دلقت هلبقروكذملا و نبا وهو

 جيم راضف رشات لدن ودو. نيدلا رونونحلا غلب هتيجرت ى.ةركذ قالا «ةبزاتلا ق:ةدلاو قوت املورمع

 للا انتمزاسو:ا_كلمو ةياقسهخاو نينو كلشاةلس مرخملا ىف ةقرلا:ىلا لصوف لصؤملا:دالب.املاط.هنلتل

 هلأ هلعقو برسل يتجا انتمرخالا عيدر رهش قراجتس نلخ اوءرزشلا ةيقي قءابكلمفنيبيصن

 لسارو لضوملا.ةلامق قف ميخ وح ناسو لصوملا كتنرقب اةديلد لهو دلد ةضاخم نم ةركسب ربعذ امماناقي

 داي طرشع ادلب فق: لصوملا كخدو هحلاصف هدصق ةحض هفرعو روكذملا نيدلا فيس هيخأ ع نبا

 داع هدج ةيجرت فروكذملا ىكنز 0 ا اهيف اهبحاص رقاو قوالا

 ةروكذملا هلسلا نم نابعش ىف بلح لخدو ماشلا اشلا ىلا داعو لصوملا نم جرخو راجتس ىكنز نيبدلا

 نيدلا قيس ريس اهرصاخ» بلح ىلع لزنو قسد نيدلا جالص ككلمو ىنيدلا رون تام ايلو

 اةايح نورق دبع اوقنلاو ىلابعت هللا ء رك يسلق ددلا نع ةوخا همدقم اشبح روكذملا

 ىلا جرخو هسفند نيدلا فيس زيجت دوعسم نيدلا زع 0 تكلل ذ ليصفت ىتابسو

 دي لاش غل ممل كى فكل د: ةايحو بملح نيب ةبرق نئيهو ناطاسلا لذ لع ءاناصتو هداقل

 ىنيدلا جالص ةرم ا رد كش نداو ىماشلا قربلا ف ىناهبصالا دايهعلا لاق ةيايسمخو نيعبسو ىدحأ

 مث 0 تعسر ةنميمإ ىف ناك هناف ىنيدلا,نيز نسب نيدلا رفظيب, نودلا جالص ةرسبيم ثرسكنا هنأ

 رفبظمو لبموملا:ىلا لحر م بلحج ىلا.داعو نيدلا قيس شيج مزيناف مسفنب نيدلا حالص راح

 رومبشو نيس ر شع 51 5 ٍف ىزاغ ماقأو ناكلا :ىنرح قى هتيجرتو ليرا بحاص وه روكذملا ,نيدلا

 ىئلوجتو ىلاعت هللا هديجر ةيامسيخو نيعبسو ؛ثحس ةنسر فص ثلاث دحالا 0 فقودو نمزم. ضرم هد ةداصأو

 رادقم(شاعو هد لاطوبلبسلا هضرم ناكو ىلاعت هللا .ءاش ع نا ةركذ ىنائسو دوعسم 4 نيدلا زع ماج

 وت كنان كيرف ند نفسو نيدلا جالص ناطاسلا نبأ اضيا روصنم انآ ىنكبو فراغ لا ونا

 ءارعشملل هل ءايتس ابيكم لدعلا طساب 5 يلا ننح ةينلا قاع 0 0

 ضرع مود سلج دنأ ابذم يح ءامستن هكاردأ عرس نع ى 3 او ريش دق انك اهريغ ف ضوعتو 0

 ةودرنمل ا نع ناويدلا 20 دانحالا نم دحا رضح املك ناكو دد دب 0 بلا ناويدو ركسعلا

 متكاوس اودواعف دازا ايل ناويدلا بابرا نم دحا نطفي ملف ضرالا لبقف ةولاسف دحاورضح ىبح
 ابهكارام ناك الر نسب اةلكنب ازا 1 تدايز ةفعل ذك ناك ىراغي هيضاز ماظل ككل لابقف
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 اسهب لزب ملف ماشنلا" قفرط ىف ةنيادملا نم .نيتلحرم ىلع ىهو ءاديوسلا ىلا اهنع لقتنا مث ةنيادملا
 فراشم امنا _لدقو.ةنفم 0 0 نا وهوى !اعت هللا همحر نيعستو نبتننا هلق غفرت حج

 لزجلا ابقس ىف ثنخملا سسيوط ربق نأ ثرتشملا هباثك ىف ىويجلا توقاي ركذو ملعا هللاو:ةنيدملاب
 نيس اهدعبو اهتمت نم ةانثملا ٠ ايلا نوكمو وأولا يتفو ةلمبلا ء ءاطلا مضي سيوط هو ئه خنداركذ انك

 كقااوالا ياشك كن هلوكلك ىرفوجلا هلاق.اذكه تادايزلا !ىذح دعب نسوواطزيغلعت ىو ذايب

 ملغ اهلاو .(ئركسفلا لاله نئبل .بيلات

 دلاوركذ مدقن دقو لصولا م عقلا نت ايكن) ' نثدلا دايغ نت كاع عوبملا كل
 د رفا دا بلادك لنقل ززعج ةعلق رات قع لدق اةناو“ ةازلاةتدوملاوو
 ريزولا مهبف ةلودلا رباكا عينج ىكنز 1 قرع يريلطا جافخلاب ئوورغملا
 قروززجرشلا هه لضفلاو يا نيذلا لايك ىضاقلاو داوجعلاب فورعملا ىناهبصالا دهم 3

 ان قادت ناطاذل اور وكدا“ الرا تلا ةييخن او دضقو ىلاعت اهلل هانت“ نا انتيهركذ "دكار
 نييفرف قوتفا ركسعلا نا مث مالكلا اذهب يأ انرحر !.دالبلاو :ككنابلغ شنو فكمالق كنز

 قلاعت هللا ءاش نا ةركذ ىنالا ىكنز نيدلا داهع نب دوعن نيدلا روف ةبكتضص اويجؤن متم ةفئاطق

 انيلف لضوبلا ىلا ةعبمر زايدو لضوملا ركاسعو نالسرا بلا: عم تراس ةيناقلا"ةفئاطلاو ماشلا ىلا

 انملف ةودرو ركسعلا شعب هقحلف بردو مهكرتقف ردغلا مبنم نالسرا بلا ليخت راجنش ئلا اوتتنا

 نم معاطقا ثناك ابنال روزربهشب ايبقم ناكو روكذملا ىزاغ نيدلا فيس مهلصو لصوملا ىلا اولصو
 بلا ىلع ضق لسوملاب رقتسا ايلف ىلاعت هللا ءاش نا ةركذ ىنالا .ىفوجلسلا دوعسم, ناطلسلا ةبج

 هلاوحا ثيثونو ةعيسر رابذ نم هيبال ناك امو لدصوملا تكبلمو حالقلا صعب ىلا ؟ريسوروكذملا ن رالسرا

 نكن ملو ماشلا دالب نم اهالاو امو بلح ىلاعتهللا ءاش نا ةركذ ىنايسو ديك نيل ىررخا داب
 لصوتملا ب ىنبو .ملهاو ماعلا بحب حالصو ربخ ىلع ايوطنم رردكذللا يزاغ ناكو ميل ذيمود, قشمد

 ار ا قو ىتح ةكليملا ىف هنادم لطن ملو ةقيتع )اب ةفورعملا هنسر دم

 دعب ىلوثو ىلاعت هللا هيجر ةروكذملا هتسردم ىف نفدو ةئس نيعيرا ريعلا نم براق دقو ةيامسيخو

 ىاعن هللا ءاش نا ميما نفرح ىف ةركذ ىتايسو دودوم نيدلا بطق ةوخا
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 هذه هيلع تنلغااملو اشنملاو دلو 4 او-لصالا :نابرا وهو. اج اهيلا, بسن ]ردثكمةرعش_لف اههلمعتس |ةنوكلا لد

 ودو تيبوذ ثكلذ ىف لمع هبلع ملعلاك ثرامص ثبت رهتشاو انه يفرعو .ةبسنلا

 انيع ىنيع عمد ىكاح» ثابام انيبلا كاوه نم ثيفك تنك ول

 انيا نضر جانو انا نييادوتم ىف دع تركذ الل بيل كالو

 «نادبرألا اذه لوا اهرخاو «رييَسْلا لازغلل ؛ نلجأ نزف اهلوا.جفيطل ثايبا:ين كلذ ركذو

 نبا تاكربلا وبان كذ زر يغصتالاب -لبريج ير اهل لاقي. ةلحم "ليزا ةليدم قو“ ىيجتوخلا ككف ماه

 رديجعلا ءاغهلا مضي نيكنترايخوروكذملا ليربج ةدج ىلا ةبوسئم ابنا كدر ران قى قوتسلا

 ءاحخلا مصب ناكدبتفخو فورعم ىقابلاو ةثادملا نيشلا :نوكسو ةليملا ءابطلا شفن 0

 ةلمبم لاد اهدعنو اهتحت ىنم ةانثملا ءاملا نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءانلا رسكو ءافلأ نوكس 101

 نيدلا 2 اص ناكديتفخ ابل لاقيو لبرا دلب ىف ةروهشم .ةنيصح ةعلق ىهو نون فلالا دعبو فاكو

 ىلع ىبا ناكديتفخ ريغ ىهو

 * دبع وبا هتينكو هللا .دبع.ند ىسبع هيسا ىنتافالا باتك ىف ئنامبصإلا جرفلاوبا لاق ىتغملا سيوط

 هتف نبأ لاقو هيلع بقل سيوطو موزخم ىبب قاوم وهو ميعنلا دبع اولاقف نويذخملا اهريغو معنملا

 سبوط زيرك لا ىلاوم نمو هئج هللا ئيضر ىبامجصلا هللا ديع نب رفاع لصف .ىق قراعملا بانك ىف

 دبع ابا ئنكيو ثكلملا دبع هيساو هنع هللا ىضر نافع. نب ناسيثع ما ىهوزيرك ثنب ىورا ىلوم
 ديبنعب اوينسبو اسيوط ةواعج ثنخت اهلو سوواط هيسا حاجا باتك ىف ىرهوجلا لاقو ميعنلا

 نم ةعاسج قئياطنل ىسيع هنا مرصالا نأ ليقو:ةارث اهك هيشا_ى.ىنالتخالا اذه عفو دقو ميعنلا

 ةاباو لاثمالا هن .تبرضي  نممو هيف ندديجملا ءانغلا ىق.نيزريملا نم روكذملا سوط ناكو هيلع ءايلعلا

 ىنغملا دعم دم 16 هلوقت رعاشلا 0

 هيحب الا: قبسلا ,كاستضف انشو ةدعب ىلعترسلاونسبولت قغن

 موشلا ىف لثملا هد ترضي. ىذلا وهو ةرما ق ثيدحلا لاطاو هتيجرن قافالا لامك قى ركذ دقو

 ذل ىلص هللا لوسر هيف. ضبق .ى هذلا مىيلا قءاحلو هنالا فكل ذا هلق ايثالو سيوط ب

 لعق ااىذلا ىبلا ف نتخو هلع هللا ىضر قيدصلار كب ونا هيف تام ىذلا مويلا 1 مطفو ملسو هيلع

 لدف.ىذلا ىبلا ف جوزنو يلا ىفكلذ ىف ملحلا غ غاد“لب ليقو هلع هللا ىضر باطخلا نب رمع هيف

 وواشملاط ثلا نب ىلع هيف لق ىذلا مويلا ىف دولوم هل دلوو هنع هللا ىضر نافع نب نامثع هيف

 مد اماشش ككلذلف امنع هللا ىضر قلع: ند نسحلا هيفثام ىذلا ميلا كتدلد*لبقو منع هللا

 نكس ناكو نيعلا لوحأ هقلخ ىف ابرطتضم ملوط ى : اطرفقم ن اكو تاقافثالا بئاجتع نم اذهو



 هما

 لوطي رمال اهنعلقي- لقدعمو هو ةياينسو .نيرشعو تس نس ناضمراربش رخاوا ىف لدرأ -نم:تجرخ

 ةلوق.ةككلذ نيفواعشا:ككتلذ ئن هلو اننم لقن مل ناكديتفخ ةعلف ىف سح.دق ناك نا دعب هحرش

 قرفملا ىمهلا نم باش ٌبراي قّيص نجسسو هدسباكا ٌديق
 ليراب رابدلا تثنج نا.قرباب ا

 هناارسح 2 كك ةيبجل غاب

 مكريبا ةلدفلا فكل بيحب الق
 ةنايجتايبعلا تري ايعدلالو

 قثنور ىناذتلا نم كد تاع دا

 قلعت م تلا لايف دان دك

 هادو ءالقللا !ليل1 ليتات واكس

 اضيا :نوعسلا. ىف وهو :هلو
 اعد داعبلاب عاد أ ايفاكلحلا

 قلغم يابو :شقلفاش.-ءامتش

 قيرفت هنم اناهد بلطخ ىاو

 قيزمت بلقلا ميميع لف كح دقف قارفلاب كك ا رمد ناكال

 قيضلا هثاداع نمو. نيس بفيكف مكتيبغب ابندلا تب قيضتكناك

 كح اسم نديدنلا رفظم مظعملا ككبلملا ةمدخب لصتاو لاقتعالا نم جرخ تككلذ دعب هنا ىنغلب مل

 مراتلا "ىف نيدلا.رفظم قوت ايلف ةيفوضلا ىزب ايزثو ةسابلاريغو ةدنع مدقنو ىلاعت هللا هيحز لبرا

 زيما كليم قاب دقو لولا" ذاك ثبوت نءزفاس اان اخن لا :ءاشتن ا أهطجترت ىف ةركذ كوتا
 ناكو ةذحدم ةدم ماقاف نيكحاب لئاتضفلا ودأ نيدلا سيش ريدالا انمةمانو هللاب رصنتسملا نينموملا

 نيكس هيرضو صخش .ميلع بوف رببظلا :لبق هنيب نم اموي 0 نأ قفتاف هدصقي نم ةءارو

 توكل .دباكب ودوزوكذيلا نيكناي ىلا'لاحلا .ثكلت قر بكف هثوشح جرخاف

 ايكاس اودضحع جياتلفعو قب مل ةلاح ةطيسبلا ةككللم اح كوكس

 5 ام معد ادح ريغ لععا| نمم رشعم ةطيقل كلج عبس نا

 انما هفالخلا مرسج ىف ناك نجم .افئاخ نئشميب فيك بسئاجعلا ؛نفاو

 ةربقمب نذدو ةياتيتشو نيلثو نينتا رج تقيس لل اوس ىناث سييخلا موب قى هموب نم ككلذ.دعب قون مث

 نسسبجلا قمرا ناكروكذما ىنيكتانو ا نوسيخ ةريع ريدقشو ىلاعت هللا يي ناديا باب

 ةنسرخاوا ىف ىلوالا ةعفدلا ىف لبرا رتنلا ذخا ايلو هللا:نيذل رصانلا مامالا ةفيلخلا ماا ثكولمش وذو

 نس لاوش نم نبرشعلاو ثلافلا ءاعبرالا 0 اهب تاو دادغب ىلا حر يامتسو نيئلثو عبرا

 اهدعبو الروسكم 060 فلاللا دعو ةلدتمملا ءانلا تعم .ىرجاحللو ةيزيدوشلاب نذفدو ةدبايتشو نيعبرأ

ّْ ِ 1 
 اننم ئرجاحلا نك ملوراثالا وس انله قبب ماراجلاب ةديلب .ثناكو رجاخ. ىلا ةيسنلا ةذه ءار
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 ناكو ناك اضيإ مأو ىقاب ابلا قرص امهلم دحأو ميلغ تلق نم لد ميانلا هذه عومج“ 0 دندعل
 وجو ملوق كلذ نيف ةرعش ن 0 م اريح ىندشناو ىبحاص ناكو ناسح تكصانقم انميف نك تقفثاو

 كتحت عم
 ى

 ىلا اقرا[ ىدكي لازال ران هيلا لك ىف ىلا لاراب
 بذاكلا هجو داوسل اوببجعتف هدغبراذعلا لزن اقج اطيل

 اضيا هسفنل ىندشنأو

 قف فا ىلا لا عم و نرطن  نذن لاح كلل

 ىوهلات ماسلا ند جب رم غدصصلا ثعنعسمع

 لاخلا فص ىقابنم اتايدا اضيا هسفنل ىندشناو

 نانجتلا قئاتفش كيسا ':ادوي الامل دقألا كاذأوحلا ل
 اضأ لالا ق 2

 ءايضو ةملظ ىف ىرولا .يسمأ  هنيبجو ةرعش نم فبفسنمو

 دوس ةنطحقنت«قيلتقشتلا لك هذحهر ىف ىدلا لاخلا اوركنتال

 نيشكللا هينلاز ةزكذا ملقم تسشكملا فكرتل ردا“ لف ادع ازأو
 هلاوحا نق هيك را داراف هبجو نساحم ى دار قيقشلا 0

 هلاخ نم ةداوس نول دافاو ةدخ نم هنول ةرمح دافاف

 0 ةروعُش

 امبقم ءاج سالا اماذأ و | رد 3 هيدخ درو ى 397 00

 «تاشاودلا 1ذه لدم" ةتليعا امْنِف ىلبجتلا انك قل كلاقو هلو كلذ نمف اعرف رثكا اضيأ ىددشناو

 0 يلا
 0 نم هتفاع ذلا ناك ام  ئداه ٌباعس ئبعلا 8 م

 5 هيلا 1 ةديكا الدوم روكذملا 0 نو ةليد  ىسيع ا ءايض ئ 0 6 ّك ناكو

 ستاليتسو 5 ردع سا هاجم َك تعلو لبر اب 20 0 قى لصوللا

 لمالا هبرق ن 3 اب ككفارف ىنم قمر ىوس ىقبا ام ملعي هللا

 لصي ام لبق اقوش تم امبرف ةبزعت هعدوتساو ةلعاك ديان

 اطنكوتاذها:نمترككا داريا“ فا ةلاطالا لا ةجحامن.ال'ننأللا دياب دوج 'ةرثكوأهنازيد ةربش عنز

 نو
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 اهبظع دازاعتلاءصلصم كتللواجاذا  .اهنويعب ناذاطج ةلللا#اوبتدلف
 ايلا _ىلق. نانا كيما وب: كاين عقال ءاسلط نان ةيشافإ

 فايلالك ير“ نامالا قع نأ «ضدلاو نوكسلا كرو” نورفلا راف لاا لا د1 رداد
 : هلوق ةئاتيبو نمو < ءاعدلا عيمس هنا « ىنادتلاب

 طتخملا ةراذنع ىلا نماسي طسبلاو ىوبلا ف ككيدل صبقلا
 طرف قايفلا كاسل نيا نم اوطخت الهم تلقاشر اولاق

 :نينامتو عبرا ةنس هتوخا دلننفو اةامح ةنيدمب ةدلومو قيطلو نيثك ءىشرفنلاو مظنلا ل

 ىلا ثيركن ملس ىذلاوهو سايلا مهسا علا هل. ناك تبركلت ةعلقب ىلاعت كلا ةمحر ةياهسيخو
 يىروكرك نيدلارفطم ةمجرت ىف ىتايسو ةياهسيخو نينامثو سيخ تنس لاوش قرصانلا مامالا
 لاقبو ري هسا ضيخ لها نم مالخدل ناكر نيدلا قنباز هيبال تناك اشيركمتانا ليرا بحاص
 نيز ربك ايلف تييركن ةعلق ىلا هلقن مث مل اضيا تناكو ةيدايعلا ةعلف ةالوف ءاطلاو ءانلاب اضيا ربط
 تناك ىتتلا دالبلا ملس نيدلا رفظم هدلو ةمجرن ىف هفحرش امك لبرا ىلا لاقتنالا ىلع مزعو نيدلا
 لوقي لصوملا بحاص دودوف نبدلا بلق ىلاريسو تثيركت قربت ىصعف نيدلا بطق ىلا مل

 نا افوخ هتقاشم ىلع دقي ملف بئانلاثكلذ اناو بئان نم اهيف ككل دبالو ثيركتب ميقي ام هنا
 لوقي نيدلا نيز ناك ميلستلا نمربت عنتما املو هلاح ىلع هرماو هنع تكسو ةفيلخلا ىلا اهملسي

 نكي ملو ثام نا ىلا اهب ربت لزد مل نيدلا ببطق عاف جي 2+ امكربت اي ثكبجو هللا دوس

 ثيركت كثكلمو ةيجرنلا ةذه بحاص دودوم نب ىسيعودو هيخا نبا امهجوزتف ثني ىوس دلو هل
 ثجوزو ةبرطلا تلصوتو نيدلا رخو نيدلا سيش نيدلو اهدلواو اهجوزتف ةبرطم بحا هنأ مث

 تبركن ىف مهدنع نوكن اسراف نيسيخ هنم تبلطو نامكرتلا ريما ةاجقف نب نسح ةنباب سيشلا

 اقنخ ةولتقف روكذملا.ىسبع مهبخا ىلع اوبثو الجر رشع ىنثا اوناكو ثكلذي هتوخا ملع اييلف ابهظفحتل
 تبركتو ملعا هللاو هللا نيدلرصانلا مامالل مهنم مدقملا اهعابف لالتخالا مهنيب عقو مث يركن اوكلمو
 ابل ةربيك ةدلب ىهو ابنت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ءارلارسكو ىفاكلا نوكسو ابقوف نم ةانثملا ءانلأ رسكي

 ثيركنب ثيركت ثيمسو لصوملا رب ىف ىجو اخسرف نيثلث وحنب دادغب قوف ةلجد ىلع ةنيصح ةعلق
 سيرفلا ثكوام ىناث وهو ,ثكباب ند ريشدرا نيروياس ابتعلف ىنبو لثاو ند ركب ثخا لثاو ثند

 قيرالا نيكتشاط تب نيكتر اميخ نب ليريج ند مارعب ند ريكس نب ىسيع لضفلا وباو ىبعت وبا
 ميلع بلغت رعش ناويد هلو دانجالا دالوأ نم ىددج وه نيدلا ماسح بقلاما ىرجاحلاب فورعملا
 نم لق هنا, عم لكلا ىف نسحا دقو ايلاولاو تيبوذلاو رعشلا ىلع لينشمودوةدبج ياعم هبفو ةقرلا
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 رايدلا ىلا نيدلا دسا ريمالا هجوت اهلو سمخلا ضئارفلا هب ىلصي مماماراصو ةركذ مدقملا نيدلا

 يعيب علا قفنا نيدلا دسا قون املو هتيحص ىف ناك هحرش قبس ا ةرازولا ىلوثو ةيرصملا

 جالص 00 ىلع ىلاعن هللا ءاش نا ةركذ ينالا سوفارق نيدلا ءاهب ىشاوطلاو روكذملا

 اوت املف لوطي تكلذ مرشو دوصقللا اغاب ىتح ككلذ ىف ةليحلا ىف اققدو ةرازولا ىف هعضوم نيدلا
 هبطامخ» هيلع لالدالاريثك ناكو هيأر نع جرخ# نكي ملو ميلع ديتعاو ككلذ مل ىار نيدلا حالص

 متناكم ىلع لزي ملو اريثك اقلخ ههاجب عفن سانلل ريخ .ةطساو ناكو مالكلا نم ةريغ هيلعر دقي ال امب
 نينامثو دل نرخ 1 ل ا نم عساتلا سمشلا عولط دنع 0 مو ف ل ىلا هتمرح رفوثو

 سباب ناكو ىلاعت هللا همحر اهرهاظن .ى ىنفدو سدقلا ىلإ لقن مث امدازرخلا ةلزنمن ميخلاب ةبامسمخو

 صفح ابا نيدلا دجم ريمالا هانخا ثيازو نيسابللا نيب عمجبف ءابقفلا مئامعب متعبو دانجالا ىز
 صفو واوسلا نوكسو اهيضو هارلا ديدشتو ةدجعملا ءامخلا ستفب ةبورخلاو ةفصلا هذه ىلع ابا ريع
 بجر قريع نيدلا دجم هيخاأ ةدالو تناكو اع نم برقلاب عضوم ةنكاس ءاه اهدعبو ةدحوملا ءابلا

 ةرهاقلاب ةيامتسو نيثلثو تنس حدس ةجلا ىذ نم نيرشعلاو ثلاغلا ىف قونو ةيامسمخو نينس ةنس

 ىلاعت هللا ميمحر ميلع ةالصلا تريضجو مطقملا 2 نفدو

 كياجالنص نيدلا رخف بقلملا بيعش نب كلما دبع نب ىلع نب دودوم نب ىسيع روصنملا ودا

 ثيبوذو ةعوبطم لداسرو نسح رعش ناويد ملو لئاضف ميف ناكو ماشلا ككارثا .نموهو تبرك

 : هلوق .ةرعش .نف قيبقر
 حودصو ىجدلا ثيحت.ةنر ابل ..رقكارا 3 فى قوبط تاذ 7

 جوزسنو انملها نم ةقرد اهب . .تلكمثو ىونلا ىديا انهم تمارت

 ميلا مهتم واث نافسعب 0 قارعلا ءاروزب 0

 حونشو ىجدلا عوف ة عوجسدلو قراشرداملك مهيبلا ندحت

 جوبت مارغلا ىاكخمب تناكو ليالي اذ تجر مبنركذ اذا

 نر مخك ' ىتم مكاركذل ىدجو نم جرباب
 ملو < جراد صمخا اهيسي مل تاولف بسابسب ماعنا دراوش ام «هلوق بولسالا اذه ىلع هلئاسر نمو
 « نببالا نم تتتعجراف ءريعسلا تارفز يفاول 'ريجتلا سافنا اهتحنم « جرام نم ناج اهيف يل
 نأ تداكو :« بوغللا اهفندا دقو ٠ قيتست ثالث دعب « قيعلا.تناف « نيحلا ةانادم ثقهرأو

 ناربغ “ مينستلا بئاوذ هفطعيو < ميسنلا ةتاحفصب ردعيالاسلس قرزا ءاملا تغلاف « بوعش اهب قلعت
 هناالهنو ةدروم ىلا لوصو الو «هتارقم ىلا اهل ليبس ال



 جىوزخ

 ةدعقلا ىذ ماسر ابن نم ةعاس نماث ةعيجلا موب فول لب ةريغ لاقو باوصلاب ملعأ هللاو ةيامتسو

 ىف نفدو ةيحلاصلا لبج ىلا لقن مث اهتعلقب نفدو قشمدب ةياينسو نيرشعو عبرا نس
 لبعسم ءاثلثلا ةليل هلقن ناكو ةيهظعملاب فرعت هتيب لهاو هتوخا نم ةعامج روبق اهب ككانه هتسردم

 عىطقملا اذه دشن ام اريثك ناكو نبرشعو عبس ع مرحملا

 هّمسو ماسحلا ىقس تلقف لك هنافجا ىف ناكو نويعلا لحتك

 ةركذ مدقملا لقصلا ب ند رابجلا دمع لوق ىقارطظني اذهو

 لوتق وهو مهسلا لصن مسيو الحكت نويعلا لجك ىلغ ثداز

 روماب نينع نبا نيدلا قرش نع ةعامج ىنربخا ءايكذالا ءابجتلا نم ناك دقلف ىلاعت هللا همحر

 ضر-* دق نينع ندا ناك هنأ اهم دصقلا ةداضاو ةككاردالا نيسح ع قدك 1 قرح تدساك

 ادخلت للذف اليو كلددلا "كوني لزب مل لوم نيعب كارظنا

 قاولا ءانثلاو ىباوت منغاف محنك اه جاتحا قدي اك انا

 تدفو ةذهو دئاعلا اناو ةلصلا ةذه لاقف رانيد ةيامثلت اببف ةرص هعمو ةدوعلا ميلا ةسكقنل ءاهعق

 ريغ ةريثك ءامشإو ككل ده لكم اهشس الاوت مظحتسال ةرمع لوط هئسر امم قوه نمو اناجخلا رراكأل

 ككلملا ةدلو هعضوم كون 00 لع ادد' لدتا 0 جدومنا ركذ 000 اكو اهحرش د ةذه

 دخرص 0 كيش ا زع فوثو قشمدب 0 كتاذلد طنش 1 ىدامج رشع ا

 ةرهاقلاب ملاقتعا عضوم ىف ةيايتسو نيعبيراو ثس ةنس نم ىلوالا ىدايج لئاوأ نروكذلا

 مددر» للا لقت م هنفدو هيلع ةالصلا تثرضحو ملودلا سمش سردم ىف رصنلا باب جراخ نفدو

 ريبكلا رضخالا ناديملا ىلع ةلطم ىلعالا ىرشلا ىلع قشمد رهاظ اهاشنا كَ ةتسر دم

 راسل يسع ند مسقلا ند فقسوي ند دمحأ ند دجحت نب ىسيع ند ده ند 0 دجهتوبأ هيقفلا

 ماتعاوللا ىضر بلاط نتا ند ىلع ند نسحلا نب ديز ند نسحلا ند ده ند مسقلا نب 32

 ءاا جلا دحا زاك بدلا :ءابض سقما ىراكهلا هل, لاتيو قيحاةنلو كلا طبسنا لح لاك
 لد ةرمأ أديم 5 ناكو تاروشملاو ءارالا 5 مناع: الوعم ةمرحلا رفاوردقلاري كك ةيحالصلا خلو دلاب

 جالس ناطاسلا ةوك ريش ند دلا ذل ريمالاب لصنتاف بلح ردد دمد ةيجاجز / ظسردملاب مقفل اب
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 اوذخاف لالا: نم مل اوطرش ام مهلوسر ماسن لصو ايلف ديدح. صفق ىف ةطوحلا تحت ةرداقلا

 ىدحا ظةنس نم ءاروشاع مد هولرنا مث ةليوز باب ىلع كلذ دعب ةوياصو مي اولثمو رركذلا رص

 ىلا سابع نبرصن لوخد ناكو لوط اهيف ناك ناو ةعقاولا ةصالخ ةذه ةوؤرحاو ةيامسمخو نيسيخو

 لم جرخأو ةيامسمخو نيسيخ ةنس لوالا عير ريش نم نيرشعلاو داسلا ىف ةرهاقلاب رصقلا

 كل ةدب ثععطق دق ناكو ةروكذللا ةسسلا نمرخالا عيسر ريش ر شع سداس نينثالا موب رسفلا

 لطف ملوروكذملا رهشلا نماث ةعمجلا مول مويلا هك ناك ليقو ماعا هللاو ضيراقملاب هيسج اوضرقو

 ةيامسيخو نيعبرأو عبرا ةنمس مرعملا نم نيقب عسسل ةعمجلا م هنادالو ثناكو هنثالو قزئاغلا الدم

 ةعمجلا ةليل ىنوتو ليعمسا همساو ةزمهلا قرح ىف هتيجرت ىف روكذموهو ةدلاو الافو ريران 2 كردف

 دضاعلا ةدعب ىلوثو ىلاعت هللا هيحر ةبامسمخو نيسيخو سيخ ةنس بجر نم ثيقب ةليلر شع كرلثل

 مدرخأ وهو ةركذ نقيس دقو

 بحاص بويا نيركب ىبا نيدلا"ىبس لداعلا ككللا نب سم نيدلا قرش مظعملا فكللا

 ناكو ميل ابحم لئاضفلا بابرا ليش اعماج الضاف ابيبم اعاجش امزاح ةيهلا ىلاع ناك قشمد

 ةدالوا معبدو ةأوس ىفدح بوبا ىلب 52 5 ملو هس ةكراشم هيف هلو هبهذل ايصعتم بهذلا ىذنح

 ىف نجهلا ىلع تركلا نم راس ةيايتسو ةرشع ىدحا ةنس ىف مارحلا هللا تيب ىلا ريح دق ناكو

 ذحا ةئسلا ةذه ىو كوبذو العلا قيرط ككلسو هصاوخ نم ةءامج ىف ةدعقلا ىذ رشع يداح

 ل ملو دخرص بحاصب ىفورعملا كبيا نيدلا زع هكوليم اهاطءاو اجارق نبأ نم دخرص مظعللا

 نيعبراو عبرأ ةنس ىف لماكلا تكللا نت ترنا يذلا مع ملاصلا ثكلملا هنماهذخا نا ىلا اهب

 ةعاججا حا دمو ةبدالا بح مظعملا ناكو باوص ىشاوطلا رادب هاقتعاو ةرهاقلا ىلا هليحو ةيايتسو

 ميلا ةيوسنم اراعشأ ثعمسو بدالا نذ ىف ةبغر هل ثناكو هحدم ىف اونسحاف نيديجملا ءارعشلا نم

 رانيد ةيام ىرشخمرلل لصفملا ظفح#» نم لكل طرش دق ناك هنأ ليقو ايش اهنم تبثا ملف اهتبثتسا ملو

 مهظفح ببس ناك هنا نولوقي سانلاو:قشمدب مهصعب تيارو ةعامج بسلا اذبل هظفعف ةعلخو

 تاقواردق ىلع مهو هئانثا ىلا مهضعبو ةرخاوا ىلا مهضعب ىبمتنا دق ناك وت امل هنا لبقو اده هل
 ىلا صيح دالب دودح نم ةعستم متكلمم ثناكو ةريغل ةبقنملا ةذه لثمب عنيسأ ملد مي مهعورش

 كرتكلاو سدقلاو نيطسلفو روغلا دالبو اهنم ةيمالسالا لحاسلا دالب 'تكلد ىف ل>دبب شررعلا

 فسويرفظلا و تا ركذو ةبامسمخو نيعبسو نايث ةنس ىف هناالو تناكو تكل ذر يغو دخرصو ككنوشنلاو

 ةرهاقلاب ةبامسمخو نيعبسو ثس ةنس ىف دلو مظعملا نأ نامزلا ةءارم ةهبرات ىف ىروجلا نبا طبس

 نيرشعو عبرأ ةنس ةجلا ىذ لبتسم ةليل مظعملا فوتو ةدحاو ةليلب هلبق ىسوم فرشالا ةوخا دلوو
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 عاق ىلا اولخدق ةردجت## ملف سايعل اونذاثسيل معسوم ىلا مدخخلا لخدق مجورتخب دخا ملع امو مَ

 مل اوعقب ملف رصقلا ىف هناظم عببج ف ةويلطن مهنارمالا للطاخيو انهاه كيني مل هنأ ليقف مريحلا

 دضاعلا وبا وهو قسويو ليربج اههورفاظلا ىوخا روكحذلا سابع جرخاف همدع اوققحتف ربخ ىلع
 ايكبمالا ملاح ىرعن امو انماما اهتلتق اهتنا ايل لاقو هللا ةديع هيا نم ةلمج ىف ةركذ مدقملا

 مث ةيبعلا هاو مسفن نع ىفنيل تقولا ىن امبلتقف ككلذ ىف نيقداص اناكو راكنالا نع 1

 فى ققوو مفتك ىلع هلمعف ناتدس ليقو نيئس- سمخ ةرمع رددقتو روك 00 ةدلو ىعدتس

 دقو ةابا هامع لثق دقو مكالوم دلو اذه مهل لاقف اولخ دف ءارمالا لخدن نارماو ا

 اوحاصو انعطاو انءمس مهعنجاب اولاقف لفطلا اذهل ةعاطلا صالخا بجاولاو نورت امك اهبتانق
 نم ليا هما ىلا ةوريسو زثافلا ةومسو سابع فتك ىلع لابو لفطلا اهنه برطصضا ةدحاو ةحيص

 م درفناورومالاريدو ةراد ىلا سابع جرخو جاسر ثتفقو لك ىف عرصب راصف ةحيصلا كلذ

 لتتق ىف ةليعلا لايعا ىف اوذخاورمالا نطاب ىلع اوعلطا مبذاف رصقلا لها اماو دي ةدي ىلع قبب مل
 هلا دز راو كلا ورح ركنا سيلا تكن نب سلاصلا اوبقاكو رصن 0
 0 اهوريسو مه مهروعش | 00 ٌسانع 1ع جورخخلاو | 1 اولد مهلر انصدنالا"ةولاشتو,ديعفلاب تنيصخ نبأ

 ميعم 9 هياع دانجالا نم هلوح نم . كن 3 0 | ققو املف باثكلا !ووسو تاتكلا |ىلط

 اوردسبل دقو ةرخاقلا نيدسصاق اوراسو برعلا نم انج لامتساك رقت يررشلا يلاةوباجاق حلا 5
 جرخف هدحو اسانبع اوكرثو نادوسلاو داتجالاو ءارمالا نم اهب نم عيمج يل اهويراق املف داوتسلا
 0ك ةماسأو رفاظلا لتاقرصن ةدلو معم جرخو هلام نم ءىش ةعمو انراه ةرهاقلا نم هتعاس ىف سابع

 لداعلا ةمجرن ىف مدقل دقو رفاظلا لتقب مهيلع راشا ىذلا هنأ ليق دقف ةزمهلا فرح ىف روكذملا ذقتم

 مهعابتا نم ةريسب ةعاسج مهعم ناكو تايفخلاب ملاعلا هللاو هلتق راشأ ىذلا هناو اضيأ ةركذر السلا: نبا

 ةيامسمخو نيعبرأو عسن نس لوالا عيبررهش رشع عبار ىف ككذو ةاي ا قيرط اودصقو

 مفقورعملا سابعرادب لوزنلا ىلع ايش مدق امو لاتف نيش 3 رداقلا لخد مناف ثككيزر ن در انقر

 مداحخلار ضعحتساو ةيفويسلاب فرعتو 0 فدا طلال هس د دم مويا د اع نب نومالار ادب

 ىتلا ةطالبلا علقو هب هفرعف هيف نفد ىذلا عضوم لا نع هلاسو ملتق ةعاس رفاظلا عم ناك ىذلا ريغصلا
 ءاكبلا ربشتناو روعشلا ميل تعفو اوليحو_نيلوتقملا نم معم نمو رفاطلا جرخاو هيلع تناك

 ةورعم ىهو مئابأ ةيرثوهو نفدلا عضوم ىلا ةزانججلا مادق قلخخلاو لاصلا ىثسو دلبلا ىف جاونلاو
 نالقسع ينرف تبئاكرفاظلا تخخا ناف سابع اماو لاح ربدو ريغصلاب ملاصلا لفجحنو مهرصق ىف
 اا اناا اوانقر اريفارتم ةرفداسر 1١ صص نكس اذا رجلا لا
 ىلإ سايع ند رصن 9 تثرريبسو اوملسف:ذقنم نبا مهفو ماشلا ىلا ميامحص] ضعب مزماو ةدلوو
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 نم ىبه لوقبإ نا دعسي مل ىزي نبا دخيش مالك نو ثحبلا دبع ةعايبجلارطاوخ يئاقن نم تناك
 ةييربغملا دالد ىلإ .ىلوزجتلا عجرزوث امهر زيا, نذل بوح هللا هيلا ةلودسم اهسناك: لاو ىغيتعا

 كدس ميس لذ لاقف ىعاضقلا رابالا ند هللا دنع ودأ اسبتر دقو هتيجرت ىلع تكثغفو مل هنافو مياران

 ةيناثلا ماللا نوكسو ماللاو امتحن نم ةانثملا ءايلا سفب تيعبالبو ىلوزجلا تام مياهتسو عبسوا
 ىيراموبو ىربرد مسأ وهو انقوف نم الائثم ءان اهدعبو ةيجحما ءامجلا نوكسو ةدحوما ءابلا 1ك

 ةاندم ةدكابس ايرون ةروسكم ءار كفلالا نعبو بلا يتفورارلا نوكحسو اينحن ل انما الا مص

 ا ار ل ع ل تا رعا ب هر ل
 رك ىنتكدزيلاو ريربلا نم نطب ىو ناكلاب ةلوزك اضأ اهل لاقبو ةلوزج كأ ةسنلا هذه مال

 اهقوف نم ةانثلا ءاتلا ستفو ىفاكلا نوكسو ةليهملا لادلا ستفو ءازلا نوكسو اههتحت نم ةاثثملا ءابلا 6 5
 عماجب مياطخلا ىلوت هنأ ىتادوسم ىف ىطخب ثبارو ةلوزج نم ذخت ىلا ةبسنلا ةذه نون اهدعبو

 اما ا لا را دا ار دست وكت ةلاجرلا نمرذل رو ةليكقب اذا كارم
 ميف ىناريبك دلجم ىف هتمدقم جرش هنآو ءارقألل عماجلا قردصتي ناكو ةغللاو وعثلاو تاارقلا ىف

 نيرضاحلا ضعب لاقف ورمع ىبا الءارق هيلع ارقيل ةدنع رضح هنأ هد امجصأ ضعب ركذو دكاودو بئارغب

 حبشلا دشناف ال تلقف كلذك رخا ىتلاسفال تلقف لافوعنلا 0 ىلع ءارقن' نأ ديرتا

 مل 0 لاقو

 هةية مك وعل تسل

 ينهدك ءاشايستا ا مرناشل ادت ردلزكح

 ه1 دلع ل ا ا عر ا

 مكاحلا نيرهاظلا نب رصنتسملا نب دج نب ظفاحلا نب رفاظلا نب زئأفلا بقاملا ىسيع مسقلا وبا
 هتيم لهأ نم ةغايجو ةدلاوركذ مدقن دقو نئدانلا نب مناقلا نب روصنملا ندزعملا نب زيزعلا نبا

 لدانعلا:لتتق' ىذلا و» سابع نيرصن اذهو .ككانه جرش اينسح ةانآ” سابع نديوصنا لق ىفتكو

 لتقف ةليل ةعيبص ناكاملو ككانه رظنياف مدفرعم دارا نيف هبسن ف كانه تعفر دقو رالسلا نبا

 متيصق ىلع عالطالا مدع رهظاو ةمدخلا ىنهثالع ىراج ىلعرصقلا ىلا سابع .لبقانرفاظلا اهبف

 ركذ ابيك ةيفخ:ىف مهدلع نم جرخ ةناف دعب هلتقي اويلع دق رصقلا لدا نكي ملو هن عايتجالا بلطو



 ه4

 ضعب ىف ثيارو ىنع اوفشكنا نونجم ىلع مكعيجت ىلع لا ةانعم ىلع اوعقنرفا ةنج

 عورضصم ن .رولوق هلوح طا ادو عوف قوسلا ىف 3 وحو أمون دكر داف سفنلا قيض لركن

 لاكقف ةلاقما ةذد لاقف مب ماقدر أ ىلا رظن هئيشغ نم قافا اكل , 2 نم 0 ىراق نيبف

 ناك نيقارعلا ريما 5 ةربسه نب ريع نأ ىوربو ةيددهلاب ل هتينج نأ نيرضاحلا ضعب
 عونلا اذه نم هلو كوراشع اهضيق طافبتسا ىق ابايثأ الا ثناك نإ هللاو لوقيوهو طايسلاب ةيرض'دق

 ند فسوَي ناك هيرض همدان لقو لااعن هللا هيحر ةب هو نيعبرأو سلا ةلس ىف قولو ريثك ءىش

 ايل هنا ةايإ هيرض ببس ناكو لاعت هللا ء ءاش نأ ءابلأ فرح ق ةركذ ىتايسو نيقارعلا ريما ريع

  ىسيع دنع عدوأ دق ذا ضعب ناكو هد اجحضأ عبتت ىرسقلا هللا دبع ند ك1 دعب نيقارعلا لكون

 ميلا ليحل نأ ةرمابإ ةرصبلاب ةينات أ حف 0 زوما ل را ىدينف ةعيدو روكذملا ريع ندا

 ككيسلع نئان ال نيل اولا هل "لاق" دكف اكلت ا اداّدح ىعدو هب ىعدف اديقم ريع ند ىسيع

 لصو ايلف ةرضيلاب الثم ةيلكلا ذه ثيقبف اذا ديقلا لاب ايف لاق ةدلو بتيدانل ربمالا تكدارا اهنا

 مدقملا رظلاقلا ةذه لاقف عزج طوسلا ةذخا ايلف ةدرضب رمافركناف ةعيدولا نع ضنا سوي كل

 اهركذ

 ناك ىنتكدزيلا ىلوزجلا ىليراموب ن 2 وسع ند ف هلل نب زيزعلا دبع نب ىسيع ىوموبأ

 نوناقلاب اماه ىلا: دم دقملا ديف ىلقلصو ةذاَشو ةيبرغو هقئاقد ىلع 0 1 وجنلا ملع ف و امامأ

 قبس ملوو حلا ل هريثك ٠ ىش ىلع نلاكتحا عم زاجنالا ةاغ تك ىف بئاجعل اب اهبيف ى 8 دقلو

 مفي الف هلك اذه خط داثما 0 ع نم مهو اهوحرشف ءالضفلا نم ةعايح ابد ىنتعأو املثم ىلا

 كر ا ا ا ةاسنلا دكار |
 وهو مئقو 3 هيلا راشملا ةيسرك ل ةيقأأ طر كر م كتينعمشس دقلو 0 ابلك ابناف انهم ةدارم

 عدبا هناف اجلا لا فرعا ال نا اهفرعأ ام ىنوك نم منلب د امو ةمدقملا ذه فرعا ام انا لوقي

 0 نبال رسفلا رصتخم هل تيارو رهتشن مل 5 ركنا ىف ىلاما هلا نأ تسر 0

 تاكل !ء ارقو ة ه«رافلاو دلال د, قالا م 7 هنا لاقي ة يدم نال

 مسفينصت قى نيرخاتملا ,ضءب ركذو؛ةروكذملا مدقلا خف 2 هلع 0 دقو ةرك ذ مدقملا نكاد و

 اينعن ىرن نبا هباجاف تاتكلا ثاويا للغ لئاسم نع ةلالتو:ىزب رضا ١ىلعاليختلا ارفف او اكلذلا
 مالك اف ةمدقملاك تداجف ةدرغم كوزجل) اهقلع دئاوف ةلم لصح ةيلطلا نيد 0 اف ىقكرجحو

 مث هنم اهودافتساو هنع سانلا اهلقنف ةبيرغوحنلا ةعانص لوصا ىلا تاراشاو ةفبطل دوقعو ضماغ
 اينو ار وتلا عراك ةقالالا لاق" كتفيبنلطت نم ىلع لها ابدع لت اذا هواك ةنا قفار تنطعلا 32ألف

1-5 
 ا روج
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 مدع هللا ىضر ديلولا نب دلاخ ىلوم ناك لبق ىرصبلا ىوبحتلا ىفقثلا ريع نب ىسبع ورمع وبا
 كناكو هتارق ىو هيف بميرغلا لاكعتسماو همالك قريعقلت بحاص ناك مهلا اكيسنم) وبقت ف لزنو

 نس هللا دبع نع اضرع لارقلا ذخاو نسلاجمو لداكم اشبلَو هي ءالعلا نب ورديع ها نيبو مليد

 فراش هلو ىيرصلا نسحلا عيسو صيخحم نداو ريثك ند هللا ديع نع نفوردلا كقفقرو قدسا يبا

 ىوحتلا ىسوم نب نورهو ىولوللا ىسوم نب ديحا هنع تاارقلا ىورو ةيبرعلا سايق ىلع ةارقلا

 ملو وتلا مدع ميوبيس ذخاو ليقع نب ديبعو فسوي نب لبهسو دمحا نب ليلخلاو ىعيصالاو

 ىشحو هظسبو باتكلا اذه نع ذخا هيوبيس نا لاقبو وحنلا ىف عماجتلا ةامس ىذلا باتكلا

 رويشملا نمل تانك وهو هيلا بسن ةيشوتلاو ثمحبلاب لمح اهلو ةريغو لياخلا مالك نم هيلع

 نب لبلخلا مالو روكذملا ريع نب ىسيع قراف امل هي ومس نأ لوقلا اذد ةدص خلع كادي ىذلاو

 نيباتك ىوس دوجولا ىف اهنم قبي ملو ثبهذف ةفا اهبلع هدنع ثناو ابعمج راسيلا لهأ ضعب
 لغتشا ىذلا باتتكلا اذهوهو عماجلا رخالاو نالف دنع سراف ضراب وهو لامكاالا همسا امهدخا
 دشناو ىبسيع هللا محر لاقو هسار عفر مث ةءاس ليلخلا قرطاف هضماوغ نع ككلاساو هبف

 رمع ند ىسع كذحلا ام ريغ هلك اعيمج وحنلا للمذ

 رهقو سمش ناحنلل اوتهو عماج اذهو لايمحا ككااذ

 ابا نا لاقيو اضيا هنع ذخا دق ليلخلا ناكورضاحلا ىلا عماجلابو بئاغلا ىلا لامكالاب راشاف

 ىلع اباتك عضو رمع نب ىبسيع نأو طقف لوعفملاو لعافلا باب الاوحخلا ىف عضب, مل ىلودلا دوسالا
 ريهاشملا ىطخيو برعلا ىلع نعطي ناكو تثاغل ردكإلا نع كنس ام وسو هدذهو هد ودو ردكالا

 نب وربيع 2 نب ىسيع لاق لاق ىعمصالا كورو ةربغو ةراعشا ضعب ق ةغبانلا لدي مينم

 تثعيبلا اذه دا ثيدعن دقل وروعوبا هل لاقف نائدع ند دعم نم صفا انا ءالعلا

 راطنلل نادي ربح مويلاف ارتست ةوجولا ناجح نك دق

 ادب !انتورربط اذا السب ادب لاقي كاطحاقروع وياهلا ل اقف قاد, ققيع لقفز اطنلل
 اذه ىف لاقي ال منال مطيلقت وريعوبا دصق امناو راظنلل نودب نيح باوصلاو ءىشلا ىف عرش اذا
 نيدب وأ

 لاق حامجصلا 2ك ىردوجلا ةاكح ام مالكلا ةردعق-ل امج نمو نودد لد نيدد او نادي عضوملا

 ىذ ىلع مكوكاكت ىلع مئاكاكن مكل ام لاقف سانلا هيلع عيتجاو هل راهح نعريع نب ىسبع طقس



 موا

 ةذه ةبلمهم لاد تلالا دعبو واولاو ةلمبللا نيسلا 0 ىداوسلاو طساوب ةبامسمخو نيسمخو

 !ذه.اما تبلاقيراجتشالا ةرمطنب تندر املي ييوعلا لاك دارسلا هل لبق امناو قارغلا داوس ىلا ةبسنلا
 هيلع مسالا ىقبف داوسلا

 ىتاوه نيب دج نب,ضابع نب"ئسوم| نب رمع نب اقع ,نب | ىسوما نب: ضايع (لضفلا نا, ىصاقلا
 مماباو برعلا مالكو دغللاو وعتلاو همولعو ثيدحلا ىف هئاقو ماما ناك ىنبسلا ىبصحيلا ضايع نبا

 كك ملعملا هب لمك ملسم تاتك جرش ىف لامكالا بانك ابنم ةديفملا هفيناصتلا فنصو مهباسناو

 ثيدحلا بيبرغ ريسفنت ف ادج ديفم بانتك وهو راونالا قراشم ابنمو را ماسم بائتنك 2

 ِهللَو ىوتسمااجارش عرز ما ثيدح جرشو ملسمو ىراجبلاو اطوملا ىهو ةثالثلا حاجصلاب صنخملا

 نب مسقلاوبا هركذ ةعيدب هفيلاوت لكف ةلمجلابو دئاوفو بئارغ هبف عمج تاييبنتلا ةامس باتك
 ندم عيجو ةعامج نع ريطرقب ذخاف ملعلل ابلاط سلدنالا لخد لاقف ةلصلا باتك ىف لاوكشب

 ءاكذلاو ملعلا فق نيقيلا لها نم وهو ةديبقتو هعيجت مامتهالاو هب ةريثك ةيانع هل ناكو اريثك ثيدحلا

 ىلا اهنمن,لقن مث اهيف هئريس تديح ةليوط لدم ةقبس ةنيدم. ىنغي هدلبب ىصقتساو ميفلاو ةظفيلاو
 وبأ هدلو دنع ةأور ام هنمق نسح رعش ضايع ىضاقللو همدلكا ىبتنا اهيف هدم لطت ملف ةطانرغ ءاضق

 ثسه ىنامعنلا قئاقش امهنيب حرز تاماخ ىف مسفنل ىندشنا لاق ةيناد ىضاق دج هللا دبع

 : ل
 حايرلا مامأ كثسام دقو ىكحت هتاماخو عرزلا لاركتما

 حارج اهيف نامعنلا قئاقش ةموزبم ءارضخ بيتك

 هيبال اضرأ دششأو حرزلا نم ةبطرلا ةبصقلا ةماعلا

 نيحانجلا شير هناخ رئاطك مكرا مل ذنم ىنا ملعي هللا

 ىنيح ىلج ىنع مكدعب نال مكوحت رحبلا تب تيكر تردق ولف

 1 وبسس سول معطل . ني دا ! نبال تيارو

 ا 1 لا هيحر 0 نجعبر أو عمرأ ؛ ةنس 2 ريش ف لليفو ةرخالا قدامك عباس

 3 قوتو 0 : نأ نيتنثا ةنس ةطانرغب ءاضقلا ىلوتو ةنيدملا لخاد ن دبا تابت

 :فو ةلمبملا نيعل ر كد ضايعو ىااعت هللا م.وحر ةبامسمخو نيعبسو سمخ ةنسرركذلا

 - 0 ابنحت 00 ءايلا تفي ىبصحتلاو ةيجعم داض ىفلالا دعبو ابنحت نم ةانثملا

 ككلام نب بصح ىلا ةبسنلا ةذه ةدحوم ءاب اهدعنو اهرسكو ابهحتشو ةلمبىلا داصلا مضو ةلمهملا
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 ةبانكلاب روهشم هدلب فريبك تيب ىنم اعوبطم اعيلخ افيرظ اضاف .ارعاش ناك رعاشلا بئاكلا
 هلوق هنهف نسح رعش هلو زيبيتلاو ةسهابنلاو

 ىفصم ككناب ىفغش نم ندظاو ىبكتشا ككدودص نمو ككبلا وكشأ

 م لوق نم ذوخام وهو

 ىفتشبف ككيلع ىعزج ا الك ادلجت لوذعلا نع كاود ىخأ

 ىف هتيظنف ىنعملا ىببجعف ىداوسلا ندا ىتيب ىلع قوقو لبق ثيبلا اذه ىلع .تفقو دق تذكو

 وهو تيبوذ

 داعا ا لك فكل *ر مايا دانم هماوقاقن  نصغاب

 داسحلا تمشت نا ارذحالا . ىنرج# امدنع ىبزح مكا ام

 ةهسقنل ىندشنا ةديرخلا باتك ىف بناكلا, نيدلا دامع لاقأو

 قوشم كيلا ىنا ىنم باحر ثوح امو ىلصملا مض امب انيمي

 نورعم ا لضفلا ند هللا ةبه مسقلاوبا ناكو اهنسحا هنال اذه ىلع اهنم ثرضتقا تابليا كفلؤ ىدو

 هن ديصقد ىببزلا ةاضقلا ىضاق اجد دق ىلاعت هللا ءاش نا ءاهلا فرح ىف ةركذ قالا ناطقلا نبا

 اهلوا ىتتلا ةيفاكلا

 كرا لل كيل كلك طرشلا ى

 ىبيزلا افكفذ غلبف منع ثتراسو ةاورلا اهنلفانثو اتيب رشع ةينامثو ا 5

 اهيا رركافيلان: ةوارشلا نبا رضح ل قئفتاف هنع جرفا مثاةدم هسحو ةعفصو لضفلا ندارضحافر 0

 ىلا ددرتو ةرئاجلا هنع ثرخاتف ةديصقب روكذملا ىينيزلا حدايو ةعقاولا ةذه بيقع طساو نم دادخب

 رادحتالا منع ىلع انا لاقو هلاح هل جرشوروكذملا لضفلا ىنياب عسيتج اف هيلع ىدجا|امف اريثك هسلجم»

 تدك رعقلا وبان هل لاقي ببحاص ىبيبرزلل ناكو ىنيزلا كبوجه هكدلب ىلإ .كترلثطو اذاف طساو للا

 ايبمليج نم انايدا لضفلا وبا هيلا

 عستم وبف ردص شاحب ؛ اذا ناعما يتفلا اما اف

 عيبتام ناطيشلا اسبلو 0 لفاوسقو

 عمط هعفص ىنمكلام ردحنم تافاك اورذحاف

 ىداوسلا نبا ةدالو تناكو هبلق بيطو ةزتاج ىداوسلا نبأ ىلا لسراف ىببزلاب تايسالا تلصتاف

 ثسب ةنس قوثو ءاسبرالا ةليل لوالا 6 قسمتنم ةيايعبراو نينايثو نيتنثا نس طساوب



 ىد

 ىنعلا اذه ىف ظغلانملا ىلع ردقي ادحا نا مهونا ثنك امو ىنعملا ىلع ظفللا نم ليلقلاب ةلالدلاو
 !ذاتف هنازقن لاق لا اةدعبلم ؛لوياورمعر نوم «لئاتك اذه لاقو كلان كرو تاكلز وا ذه _تارداوو تح
 ىنسحا ىلع ةعاطلاو دايقنالا ىف ةدانجارئاسو ةداوق نم ىلبق نمو نينموملا ريما ىلا ىباتك « هيف

 مهلاوحا ثلذل تلتخاو مهتايطع تخارت افك ٌدايقناو مهقازرا ترخان ددج ةعاط هيلع نوكن ام

 مهئاطعب ملبق دنجلل ترما نا ىنثعب ايا ىناسحتسا نا لاق متارق ايلف « مهروما معم ٌتانلاو
 هتعانص ىف هلحم لح نم هقحتسي امي بئتاكلا اازاجم ىلع اناورهشا ةعبسل

 نينغملا دحا ىفقلا رمع نب ىسوب ىلوم هناد نياب ىفورعملا دشار نب ناميلس نب ده نب ورمع
 لاق ةواعالا فانك ىف ا تانتقالا جرفلاوبا ةركذ مهنم نيمدقتملا تقبط ىف نيديجملا نيروبشملا

 بانك هلو رعشلا 'رلاَض ارعاش اديجم اينغم'ناكو باتكلا ةوجو نم اهجوو ناويد بحاص ةوبا ناك

 سسولا نم هب ناك ام ىلع ميهتفمو ءاقلخلا ءامدت ىب دودعم وهو هسفنب ابجعم اهايث ناكو ىناغالا ف

 هللا ىلع لكوتتلاب اصيصخ ناكو ىلاعت هللا ممحر ىار نم رسب نيتيامو نيعبسو نامث كنس قوثو
 ناكو هقذح ىلع لدن ءانغلا ىف ةعنص هلو ةريغو ىلصوملا ميهربأ نب قعسا نع ءانغلا ذخا هب اسنا

 نوب تولالا ادكناراق دعنا :ةابلاليتقيا امانا ناضنالا "ىف اعازاةنموتم الا هدرتاو داوم

 اهيل بسني ناكو فيصولا ةيلس بنئاك حور تنشب ةناب ىهو هما مساوهو ةنكاس ءاه مث ةحونفم
 امبب ةوجمل ةرعش نم نيتيب ركذ نيسحلا نب رهاط ةمجرت ىف مدقنأ دقو

 رقاد اهنالخلا [لذا يطمن ل ىذاداخبلا ةيلفاكلا انالشازيا يامر نعيش نالت للا
 امنقتتارثلالئالرلا طلو لمالسا«رسجو هللاب دنقلا ماطالا فير لع ملسا اينارلطت لاك ةلؤدلا:لآمإ
 نيتنثا ةنس مئاقلا مامألل ءاشنالا ناويدب مدخو لضفلا ريثك ناكو نودم امبنم لكو ةديجلا راعشالاو

 ةيامعبراو نيعستو عبس منس ىلوالا ىداهجرشع عسان ىف ةرصب فك نا دعب قوثو ةيامعبراو نيثلثو
 افكع ند نسحلا ريخلا بحاص ند هللا ظهر صن وبأ ءاسورلا جات هنخاأ نبأ فقودو للاع هللا هيحر

 ظدوديم 6 ةدبج لئاسر اذ ناكو نسحلا طخلاو ةغالبلاو تدالان ظفرعم رح الضاف ناكو بناكلا

 دادديب ةبايهراو نيعستو ناسثا ةنيسااولوالا اك دايجيرفع «ىداخررسنالا ةيشعا ى رش لك

 واولا نوكسو ميملا 0 ايالصوملاو ةيايعيرأو نينامثو عبرا 0 ف اهبمالبما ناكورركذملا ا

 ءالككنما قر ودهم كلودلا اهادبغمإز ابتع نم ةانثم ءاب كشلا مالا دعو ءللسعلا داصلا] جضو

 ىراصنلا
 اخ 1.--7
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 هتيظكو * فنا نم هتعرجت ام ةذج ىلاعث لعجو * كيلع هقح مظع نمو. ؛؟ككبيونا دحا ىف بكجاولا

 0 فككساعتمأ نم رصامعلاب نرذو رح هيلع لزجدو * كرجا هب مظعب اميف اذودعم « فسا نم

 ام ىديسل هللا لصوف « ةبوثملا امنع لمكتسنو « ةميصملا اهب قوتستف « اهافدي ككسامثرا نمرظتنملا

 داوعا «اهشرف ةرسا .نم ةضوعو «اهسفن ىلع ربصلا نم ةسكتسي اهب 0 ىلع ربصلا نم ةرعشتسا

 اهضيق دعب هيلوب امو « ةيقن نم قرعم“ ةمعن نم اهدعب هيلع مد معلب م ىلاعت 0 ابشعن

 قواخملا دارم ريغ ىلع ةيراج ةوايسأ ثسدقتو ةدج ىلاعت هللا ماكحاف ؛ زعم رام ةجثم نم

 10 ةاجحالا ىف مب 1 ل لربع علمت نيرا دلو ب ىلاعن نكا

 نا ليقو ٠ مالسلاو د وا اهمودقو « هيلا اهضبق ىف

 5 ةذه ىنثزكذا دقلوا/نلاعت هللا ءاش نا. ةركذ ىتالا دييغلا: نب: ليصفلا7 ئبال ةلاسرلا هذه
 امهو هما جوز صخش ىف دابع نب بحاصلل نيتيب

 ررخ الالح عيل بف لادقتر هلا هجيوفعل يثدلذبع
 زوجعلا عدصب ثتدححس 0 تلعف الذلذيب, تيقدصا' تلقف

 < ملاس ك ككيلا ىباتك لصوم «دعب ام 0 صخش قجح؟ى هباحصا ضعب ىلا ورمع بتكو

 رعاشلا لوق دارا « مالسلاو

 ملا الار نعلا نيب ةدلحو  .هريداو ملا نم ينوزيدي
 نب ورمع ف ىبيصنللا قديبلا دمحل جارجلا ن د دوأد نب دهم دشناو لحلا اذه ىنم ل, ىا

 ىحتشا دقو ةدعسم

 روذحم لك نمل ءادفلا ىسفن مهل تلقف لتعم لضفلا ودا اولاق
 نريد دا ا ل تي يس

 ميهربال لصحف ةدوم ةركذ مدقملا ىلوصلا سابعلا نب ميهربا نيبو روكذملا ةدعسم نب ورمع نيب ناكو
 ميهربا هيلا بتكفالام ورمع هل ثعبف ثاقوالا ضعب ىف ةلاطيلا بببس ةقئاض

 2 ىه ناو ندمت ملا ىدايإا ىتينم تخارت ام اريع ركشاس

 ازيلعنلا اذا ىوك كلا ربهظمالو  هقيدص نع ىدغلا بوح مر يغ ىتف

 0 ىنتح هينيع اذق ثناكف ابناكم ىفخ» ثيح نم ىنلخ ىأر

 لاطا دقو ةديب اياتك ثكسيب وهو نوداملا ىلع تلخد ةركذ م دقملا بنتاكلا تسوي: نب ديحا لاقو

 ريما هللا ىقو معن تلقف ىنم لاا دب 5 ناو انامز هيفرظنلا
 ام ريظن هندجو امالك تارق نبك أو هيف ةوركم ال هناف لاق نواخخملا نم ةذاعاو ةر كلا نم نينموملا

 .ةيغبلا ىنعم نم برقتلاو ةلاطالا نع دعابتلا ةغالبلا لوقي ناك ةغالبلا ىف .ملوقب 0 نم مدعمس
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 ١ ستفب ظحاجلاو ةدحوم ءاب اهدعبو واولا نوكسو ةدحوملا ء ءابلا مضو ةلمبملا ءاحلا نوكسو

 الا دعبو نونلا متفو ناكلارسكب ىنانكلاو ةمجعم ءاظ اهدعبو ةورسكم ةلمبم ءاح فلالا دعبو
8 

 ميل ىلا ةبسنلا ةذه .دلثم ء ءاث اهدعبو انحلت نم ةانثملا ادام 2 ل ةيداث نود

 ةييزخ نب ةنانك نب ةانم دبع نيرك نبا

 قى بيطخلا ركذ نوماملا ءارزو دحأ لضفلا وبا هتينكو بنذاكلا لوص ند ديغس نب ةدعسم نب ورمع

 ل انغيلتت اتاك ناكو ةركذ مف دقو رعاشلا ىقكوصلا سابعلا ند ميهربأ مع نبا هنأ دادغت خيرات

 اروقالا زيرو كلنا جريد مطل و لا رلق لون وسأل ىاكانيلو قامو ىف ناار هاف واول
 نب ديما مهو: ككلذ دعب ءارزولا هيلع ملس لتق املف نوماملا ىلع هئالينسال مالك عم دخال نحال
 يا ل ةرمأ دق نوماملا ناكو دالعروت ارردوكذلا# 5 دعسم 8 د ورععو لوحالا د ىبا

 نم اذه نا ليقو “ مالسلاو هْلصوم ةيانعلاو ةقفلا نيب 0 جاو هلو رطك# عيب انونعم هيلا كشك

 هلو كدلج فرَترَو كر لاقو ئربظ خلع هديب و رم ريخ 0

 كانك 1 مرايشبجلا ركذو ةنذأ 0 لاش عضو نبت دامو ةرشع عيد ف قولو 0 ع

 نوداملا ىلا تعفر ثام امهلو مل اعا هللأو 0 اةرشع 0 در رمش ىف ىف ل زولا

 ل تسدم تناولوا لبلق اذه اهربمظ ىف عقوف مهرد دل كرولا نينايث ىاخ هنا ةعقر

 تخذدلا رم ايلاطك نب سرتسلاىذو لموت" طولا هيل قلما نقط العياذ كل
 حقفو ةلقبلا نيسلا نوكسو ميملا 0 ةدعسمو ةربغ رجزو الا ضرعب ملو هلال ضرع 0 ا

 جلاسرب عدل ترفظ عضوملا اذه ا قامعتا دعبو ةيامو نيعرأو عبرا اسبس ابنصح ىند سوسرط

 ابد ىلست سيئرلا ككلذ اهأرق ايلف ككل و4 اناكا تجوز دقو ءاسورلا ضعب قل اهبتك دعبدد

 «ةريبحلا اذعا نفك ىذلا هلل ديحلا < ئهو ابهنسحعل ام نابنالا ترثاف تيل ناك انه" َهْنَع بهذو

 داو 0 امك « تابمالا لضع نع 0 غلا فلا لالحلا نم حرش اهب عدجو ةروعلا رتسل انادهو

 0 شل نئترجالا لدوح ضرع مث “ «ةيلهاجلا ةيمح ةيمحلا ن نع « ةيبالا سوفنلل الا هنا ©” كامتلا

 دصا ئرقتل) نيرلعن ىدلا كتم« قالو. لراد لو بلف سل رعسذلا ليلج لوح و تةقاقتفا ةقازل
 دقن شيول فكك كرا هنيضقت ىض رلأو ؛ فيش | لمعلا نم ككيبلاو « كوربص ىولبلا ىف عسوو
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 ول ريسالا قصبلاو ةئر ارح ةدشل روفاكلاو لدنيملاب ن نيبالا هفبصن ىلبط ن .راكف يرد وباصإ دف

 ىكدس-ج ىلع ٌتيعلطصا ةيضرم فلوق ناكو ةدرد ةدشو ةردخ دَج نم هب ا ذل ضيراقملاب نى صرف

 رسيالا ىيناج نم انا لوقي ناكو ىسارب ذخا اراج تلكأ ناو ىلجرب ذخا ادر اي ثتلكا نا دادضالا
 كيقشجلا 0 سرقنم دمعي اح نمو هدب تل ام 7 رت م

 تايثلا ندم طع وصب 1 بوث 0 :تككسفف كتيدذك دقن

 لاس ٠١ لصتا م ىلاعت هللا ءاش ام اب ««شئانااربتملا تدلقت كنك لاق ةكماربلا عد نو عكحو

 ناكمب عيسي فراش ل نا نا تيشحعف رايند فلا ا ابن عرسك تنكوأ ابنع كثفرص نأ

 فراصلا ثكحمب ملو ليقاثم ثالث ةجليلها لك ىن ةجليلها: الا ةرشعا هتغصف ميف 0 لانبا

 زلاغلاب ليلع ناو اهب ظحاجلا نا: ثريخف ةرصبلا ىلا تردخناو رجبلا تبكرف ىنا نا ىلا
 كا ا هتعرقف هفلاطللو راد كتاب ليلا كتيشفاف هيلا تثرصف هنافو لبق ةأرآ نأ كن كاويجاف

 رعتش ايف 00 1 ل ا ل يقل كالا ل لا مداخ
 ل لقدم راسل قاب تاعلو لئاه قشب عنصت امو مل ىلوق لوقي. منعيسف تلق ام مداخلا
 اعد: لاقل ىلا عيسو ةرصبلاب زانجا دق لجر اذه لاق متغلب املف هيلا لوصولا نم ديال 0

 لاقو د ادرد درزف هيلع ا مو 0 أ نذا مل ظحاجلا ثبأر دو نددام هدوم لبق ةأرأ

 دقلف داوجالا 00 ثكاباو ثكفالسا ىلاعت هللا محر لاقف هل تبستناف هللا ثرعا 1 0
 انا ىرسلنقو ل توعدف ابعرو مهل ايقسف ريشا 0 7 ربجتا دقلو عنمزالا ضابر مهمايإ كنناك

 ىندشناف كرعش نم ىنديشنت نر تكيس

 الم دقكلا ثينكف كاسر: ل لع, تيشبم رايلانطق لاجل ىلينق تيمدق نتن

 امريم ضقنتو اضوقنم مربتف  هفورص ىتاث رهدلا اذه نيكو

 يلبلهالا ناف لاقال تلف يليلحالا دعفني اجولفم تيارا ىننف اي لاق زيلهدلا تبراف اساف تدب من

 ىنايتك عم ىربخ ىلع هعوقو نم ابجتعتم :ثجرخو معن ثقف هنم ىل ثعناف ىنعفتي كعم ىذلا

 ظحانحلا ىتدشننا ىكمربلا نسحلا ونا لاقو ةججايلها ةيام هل تثعبو

 اودله ام ؤ'انغفييلك+ عن اففن“ اءاوصم فايسقاد كف اممنمل ناكو

 ودعلا ثتامَو فيالبملا ةاطرس نونملا سووك اعيد يسج اوقاسسن

 0 بوبحمو ءاز هللا ل الكا يييتلؤم مولا 6-2 ارتخا وأ اال هللا هيحر نس



 ”؟ا|

 انوريصيف نوعطقيو نومرصبو نورجت# مك انيعُم مهل ىرا ناام انيقشاعلل اتمحراو

 ةرادسلا ىلا اهديب تثيبرضو « نوعنصي اذكه « تلاق ء اذام نوعنصيف « ةداوعلا ابل تلاقف لاف

 لايجلا ىناهيحاضي مالغ دهم سار ىلعو ءاملا ىف اهسفن ثقلاف ريق .ةقلف اهناك تزربو اهتكتبف
 دشناو ءاما نيب ريت ئهو اهيلا رظنو عضوم ا نا ظتذم ةديسو

 هيكتور ما" ىتجب بقرك فلل تاذا
 و ريان راو هه كج ًالكار اداف وهي ماع قلاو

 | معسل تريف صصقلا دلع كصضرعو ملاظملل دق دقو فعليا دبع ند ديزب كثيبدح 06

 طابغاق « لعف تاوصا مدلث ىنيلغل ىنح مئالف مش راج ىلا جرت نأ نييمولار يمأ ىار 0 اهبف

 هيلا لا نا ةرماي رخآ الوسر لوسرلا عبن 1 مث هسارب دبئاتو را 0 نم رمأو فككلذ نم ديزب

 تكي طل اق تمن ام ىلع تلح يذلا هلق دين : ب فو ادق دات لجرلا

 ليجاف ومو تعمزأ دق كتمنكد ن او. لد دما اذه ضعب الكم مطافا

 ىنغ لاق لق ديزي هل لاقف مدنغف

 وعش اع عتمه: لوزعلا هكوأءإب < ىل لفه اًكوجن ىربسلا»ىتلاكن
 ىلع دعصو بذو ىنح هبرش متئسأ امف هيرب هاق بارش لطرت ىل رماث لان لق ديزي هل لاقف هتنغف

 قحح الا ةارتاان وعجأر هيلا انأو هلل انا ديزي لاقف فو اق هغامد ىلع مسفن ىهرف ديزيل ةبق ٠ لعا

 ملها ىلا اهوايحأو هدو 5 افلا اج كلم ىلا اهدر أو ىتيراج هيلا جرخ ا! نط لهاجلا

 ترظن رادلا ترلطتسوت ايلف ةلها:ىلا"انم اوقلطناف ا.تيش هلع اوقدصتو اهوعيسف الاو لها مل ناك نأ

 هكدا مهديا نم اهسفن كتيبذجف رطيلل كتدعا دق ديزي راد طسو-.ى ةريفح ىلا

 ثوم الد" قشنع قركخ ال ؛ اذكه تيبلف' اقشع تام :ن

 مساقلاوبا لاقو ىئاص ل | رجاو: دج نع ىرسف تنانيف انفاما>: ىلع 0 تقلاف

 قاع هللا ءاش نا ةركذ ىنالا ريزولا ديمعلا نبأ لضفلا.ىب دااداجلا سلجم ىان :رضح قاريسلا

 تلق لجرلا جرخ اماف هنعريزولا ت فتنكسو هب ىرزأو نيرض ءتاحبلا ضعب هنم ضغف ظحاجلار 5 كم

 د مل لاقف ملاثما ىلع درلا ف. ةكئداع عم ملوق ىف لجرلا اذه .نع ذاتسالا اهيا تكس مل

 ابااي اناسا ككلذب هيدكا قئرطظنل هلا تنينو هتفقاوولو هلئج ىلع هكرت ردا نم .غ غابا هعاباقم

 رخاوا ىف ظحاجلا  ناكو ككل ذل هحلصتسا ملو ايناث بدالاو الوا لقعلا ملعت ظحاجحلا بتكف مساقلا
 أ 1.2.16



 ها

 لوقاو ملعا هللاو عفقملا نب هللا دبع نب دي ثايبالا ةذه نا ليفو ملعا هللاو رهشا لوالآو ءاجوصلا
 ثوم لق ا هذال هللا ديعل نزعل نأ نك ايفر وكذملا وريع اك كك 0 نأ هيثرلا هذه نأ

 ( تاب تينا اينااروكذملا ورع لأ 3 هوس انكلو ككلالا كيتو ليكمل كذاك ناراوزابكب لقا

 ك5 روكذلا ما.الاب نورعلا ميهردأ 1 نباوبف روكذملا باهولا دبع امأو كانهرظنيلف ندحرلا دبع

 ماشلا قوتي باهولا ديع ناكو حفلا  ىضر ساب 0 هللا دبع نب : ىلع ند دج جدأ 0

 باهولا دبع ماشلا بحاصالا فاخا ام 00 ل 0 ريا, يك
 راك 0 ديع ىنفكا مبللا لاقو ءامسلا ىلا ميدي عفر مث مامالا ميهربا نبا

 باهولأ كاع 0 نم لقا افئاه كريس ةرامجلا هيلع تصرعو ربقلا 0 مديلدو روصخملا

 ةافود ةعياسوأ 0 دعد نم ريخلاب قع توصلا ل ىتلاف عجبرلا لاق ةوعدلا تنيجاو

 نيعلا دعب عجتب رددلا ؛ اهلوا ىتلا نودبع نبأ ةديصق جرش ف نوردب نبا ةركذ اذكه باهولا دبع

 اهيذ هلوق لاعب «رثالاب

 ر.صتنمو روصنم 0 نيتومو نومام لك تعورو

 روسشملا ملاعلا ىرصبلا ظحاجلاب ىورعملا ىثيللا ىنانكلا بوبحم نب رح نب وردع نايثع وبا

 ةيظحاجلاب ةفورعملا ةقرفغلا بسنت هيلاو نيدلا لوصا ىف ةلاقم مل نف لك ىف قيناصتلا بحانص

 لاخ وهو روهشملا ماكتملا ماظنلاب نورعملا ىتخ ابلا رايس نب ميهربا قعسا ىبا ذييلن ناكو ةلزتغملا نم

 باتك ابعتماو هفيناصت نسحاأ نمو - هللا اك نأ ءابلا فرخ ىف ةركذ ىنالا عرزملا نب تومب

 ىفد دحلا اضيأ هل لاش ناووتنن وننلا 2 00 انك هيلبح نال ظحاجلا هل ليف اهناو قلخلا

 ىرطظنم عشبتسا ىنار ايلف ةدلو ضعب بيدانل ومما اعراب وروتكعل ال

 ناردنالا ديرب وهو ميهربأ نب دج تمرقلف ةدنع نم ثجرخ# ىنفرصو مهرد فلا" ةرشعب 0

 ةقارحلا ىف انبكرف ىار نمرسب انكو ةتقارح ىف رادحنالاو هعم جورخخلا لع ضرعف مالسلا ئنيدم ىلا
 ككئخف ةداوع تكبعندناف ال ترم أو الراتتس ا 6 ا انيبتنا املف

 ةوشمم دلك اضف عم ناكو ادج ةريثك ىهو نيب

 باضغ نحتو انرهد  ىصقدب ب اتعو مظل كال م 0

 كب ابك اك مآ قاحلا اذ نود اذهب 0 ىرعش كب



 جرخف

 ىتح ءالعلا نيوريع ابا ثلاس ردانم نبأ لاقو تنس ىنييثلث ذنم اذه فرعي, نم بهذو وريعوبا
 ىسودسلا ةدانق انثدح وريعوبا لاقو مب نسحب ةايحلا تمادام لاق ملعتي نأ ءرملاب نسحب, ىتم

 منيقيلو انحل ميف نا لاقف منع هللا ىضر نافع نب نايثع ىلع ضرع قحتما بثك ايل لاق

 ىف هل ناكو ىضقنيب ىتح رعش تيس دشني مل ناضمر رمش لخد اذاوريعوبأ ناكو اهتلسلاب برعلا

 اناحبر رخالاب ىرتشيو ملهال هكرتي مث هموي هيف برشي اديدج ازوك اههدحاب ىرتشب ناسلف موي لك
 ىوحنلا بيبح ند سنوب ىورو نائشالا ىف ميقدو ميففج متيراجل لاق ىسمأ اذاف مموب هيشيف

 وقو ادحاو اتيبالا طق برعلا رعش ىف ثدز ام لوقي ءالعلا ند وريع ابأ تعيس لاق

 اعلصلاو بيشلا الا ثداوعلا نم تركن ىذلا ناك امو ىتثركناو

 وريع وبأ لخد ةديبع 7 لاقو 'روهشم ثايبا ىهو ىشعألل تايبا ةليج ىف دجوب تيبلا اذهو

 دوو ملاق امورك ملف مق دصف ءىش نع هلاسف حافسلا معوهو ىلع نب ناييلس ىلع ءالعلا ندا

 لوقي وهو جرخو مسفن ىف ورميع وبا
 اونرفا ناد تنوسرتكا أو فولملا دنع لذلا نم تفنا

 اويذكي ناب ىنم نوضريو . مهتفخ ٌمهتقدص اهاذا

 ايع ىنريخ ءالعلا ندورمع ىبال لوقي ىبا تعيس لاق ىلفونلا ناييلس نب دهم نب ىلع ىكحو

 اييف عنتت نيكف ثالقف ال لاقف ملك برعلا مالك ميف لخدي .ةيبرع متييس اهم تعض

 وربع ىبارابخاو ثاغل ىنفلاخ ام ىيساورثكالا ىلع ليعا لاق ةجوهو برعلا هيف ككنفلاخ

 ظنس قونو ةكيب ةرجسمل :١ نيتشوا سيخ لبقو نيجستو نايث ليقو نيعبس ظنس هناالو تناكو ةريثك

 ناكو ف اب ةيامو نيسيخو تس ليقو نيسيخو عج ليقو نيسيخو عسل ليقو نيسيخو عب أ

 قون ةِيركلا ىلا اهاغ ايلف نيشمد ىلاو مامالا ميهربا نب باهولا دبع ىدتج م اشلا ىلا جرخ دق

 ىار هنا ةاورلا ضعب ركذ دقف طلغلا ىل ! ككلذ ىف ةوبسنو ماش ١/ قيرط ىف تام ةبيتق نبا لاقو اهب

 ىشغي ناك ةافولا مترضح ايلو  ءالعلا نب وربع ىنباربق اذه“ ميلع ابوتكم دقركأاف ىرمطادجسا] ١

 نوناسثو عبرا ىلع ثنا دقو كيكبي ام لاقف ىكبيرشب هنبا اذاف هل ةيشغ نم قافاف قيفيو هيلع
 ملوقب عفقملا ن نب هللا دبع ةاثرو ىلاعن هللا هيحر منس

 ٌعجو نسب تاثداعلا ببر هللف ا سد دبع انا اكليرأ
 عمط امل داداسأ ىان لك ود انكاكرت ردو انتقراف دف ككن ناف

 007 هايازرلا لك ىلعاتما اننا ككل انّدقف اعفن رج دقف

 قركلا قراتكلا ناذإلا دبعا ني'دللا دبع نم'هللا ده لبا دايز نتن حا اكو ١ عثر امنا ل3155
 ان ميركلا دبع اب ىثر لب لبقو سابعلا ىنب ءافاخ لوا حافصلا لاخ نباوهو وبشملا رعاشلا



 ه8

 ثيارو ىرصبلا ىنزاملا ىمييتلا نيصحلا نب هللا دبع نب نابرعلا نبرامع نب ءالعلا نب ورمعوبا
 مهلج نب ثرحلا نب نيصلا نيب هللا دبع نيرامع نب ءالعلا نيورمعوياوه ىتادوسم ىف ىطخب

 همسأو ىعازخ نب رج نبا ميلج لاقبو ميمث نب ورمع نب ككلام نب نزام نب ىعازخ نبأ
 ظقبطلا ىنوحنلا ىنوهورعشلاو ةيبرعلاو ميركلا نارقلاب سانلا ملعا ناك ةعبسلا ءارقلا دحا نايرعلا
 ثملع دقل ءالعلا نب ورمع وبا لاق ىعمصالا لاق هنع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع نم ةتعبارلا
 فلا نعورمع ابا ثلاس اضيا لاقو هلمتح# نا عاطنتسا امل بتكول امو شدعالا هملعي مل اموحنلا نم
 لاقو ةرصع ىف امدقم ىرصبلا نسحلا ةايح ىف اسارورمع وبا ناكو ةج فلاب اههيف ىنباجاف ةائسم

 نع بتك ىلا هبنك تناكورعشلاو نارقلاو ةيبرعلاو بدالاب سانلا ملعا ورمعوبا ناك ةديبعوبا

 ببلك اهجرخاف كنت ىل ارقن هنا مث فقسلا نم ببرق ىلا هل تيب تالم ءاعصفلا برعلا

 اوكردا دق بارعا نع ةرابخا ةماع تناكو هبلقب هظفح امالا ةدنع نكي, مل لوالا هملع ىلا عجر املف
 ىمالسا تيبب يتعب هعمسا ملف يح رشع ءالعلا نبورمع ىبا ىلا تساج ىعمصالا لاق .ةيلهاجلا

 ْث

 قدزرفلا لوقي ءالعلا ند .ةررصع ىدا تك لاق

 ند ىعازخ نم وهو 2 سيلو ككلذ ريغ ليقو ناثتز هيسا ليقو ميسا منينك نأ 0

 كيما ند هللا ديبع ند رايع كد ءالعلا نب وريمع ونبأ هنأ تاباورلا ضعب هيسن قى ىكحو نزام

 رج نبا مهلج لاقبو مييث نبورمع نب ثكلام ند نزام نب ىعازخ نب مهاج نب ثرتعلا نبأ
 ايراه ةئم د ا ىففلا فقسود ند جاجلا كبَلظ لاق ورع وبأ ىكحو ملعأ هللاو ىعازخ ندا

 دشنب قحال انقعاذا نييلاب ءارحص ريسل اناف نيبلا ىلا

 لافلا لت رد فدل مالا ند رشا ةركس اور

 ىنم ارورس دا ةجرف مل ملوقب اناف وريعوبا لاق جاجحلا كرام لاك ام ىسبا لاقف لاق

 ةفعم مكورمع ىبال تلق ةديبعوبا لاق ةرصبلا ىلا انباكر فرصا ىبا لاقف لاق جالا كت

 نيب مضلابو ندرمالا نيب متفلاب .ةجرف لاقي « انيس ندرشعو اعضد كشقنخب دقن تنك لاق ذكموي

 لوق ف ءالعلا نب ورمع ىدبأ نع ىعيصالا ثدح لاق ةاسنلا تاقبط باتك قركذو نيلبجلا

 ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نأ الول ؛ هما وأ دبع ةرغ ناكل ملسو هيلع هللا. ىلص هللا لوسر

 سيبا مالغالا ةيدلا ىف لبقي الو ضايبلا ىنع ميكلو ' ةماوا دبع نينجلا ىف« لاقل ىنعم ةرغب دارا

 ةينالا نم دحا بسهذم قفاوي لد ملعا الو بيرغ اذهو ءادوس الو دوسا اهيف لبقي ال ءاضيسب ةيراج وا

 ءالعلا نب ورع ابا تلاس ىعيصالا لاق اضيا باتكلا اذه ىفركذو مدلقن متارغلو ال مآ نيدهجملا

 لاق هيلق 0 قرفلا تخت متيهرأو مترف هتايهر ةلقشو ءاوسد اكل لاعف هتبهرو هتيهر أ مسلوق نع



 هزل

 ا وه اذا لد ذك لغملا سيل ةيوبيس لاقف اهايا ود اذاف ةلحنلا نم اعسل ذشا رونرلا ن كك

 ةرضحلا لها مالك نم ءىش همالك بوشي ال صلاخ ىبرع .- ىلع اقفثاو اليؤط 0

 0 0 امك لاقف هلاسو ايبرع ىعدتساف هملعم هنوكل ٌقاسكلاب ةيانعلا ديدش نيمالا ناكو

 الا( ولي ام دناف !ععلذا كب عواطب ال ناسا 1 لاعب ءاسكلا لاق انك لود نا رد

 نم عم باوصلاف ١ ذك ٌئاسكلا لاقو اذك هيوبيس لاق لوقي اصخش نإ هعم اوررقف باوصلا ىلا

 رضحو ناشلا اذه ةمثا عمتجاو سلجملا ابل دقع مث نكي اذه لاقف ٌئاسكلا عم ىبرعلا لوقيف امهنم

 هيلع اولماحت مهنا هيويبس ملعف برعلا ملك ودو !فانكألا عم باوصلا لاقف 3 هل ليقو ىدرعلا

 ةيرقب قوناف ن سراف دالب دصقو هيلع ىرج امل هسفن ىف لمح دقو دادغي نم جرخف ئاسكلل اويضعنو

 نوعبرأو قد ةرمعو نيعبسو عبس مدس ليقو ةيامو نينامث ةئس ىف ءاضيبلا 1 لاقي زاريش ىرق نم

 وبا ظفاحلا لاقو نينامثو نامث ليقو ةيامو نيتسو ىدحا ةنس ةرصبلاب نوت عناق ندا لاقو ةنس

 ةنيدمب قون هناو ةئس نوثلثو ناتنثا ةرمعو ثيامو نيعستو عبرا ةنس قون ىزوجعلا ند جرفلا

 هللاو اهب ةربقو زاريشب هيوبيس ثام لاق هنأ ديرد نبدأ نع دادغب ربرات ىف بيطخلا ركذو ةواس
 هدويبس ربق ىلع ثيار لاوطلا دعس ودا لاق ةئاقو ال ةروكذملا ءاضيبلاب تناك هثدالو نأ لبقو ملعا

 . ىودحلا ديزي ند ناميلسل كف ةدوتكم تايبالا ةذه

 اوعشقاو كوملساف رازملا قفانو روزت كودط كعد ةيحالا تسدد

 ا رو ا را الا اق دكا بح

 ككلذ ىف عيسأ ةةرتكاو ىنسلا ثيدح ناكو هنأر ةدويبس ةدنع ركذ دقو ىهيلع ءلا رك نب در وعم لاقو

 هناسل ىف تناكو وصنلا قرطانبو ماكتب هتحمس دقو دمحأ ند ليلخلا نع ل امح نم تا هنأ رصعلا

 ىتاب امل هدد ومادس 0 ىراصنالا ديزب وبا لاقو ةنانمسل 0 خلدا هملقف هداتك قى ترظنو ةسبح

 0 ةيوبيس ناكو ىنينعي امناف « هتيبرعب قثا نم يدخل 0 اف نانأو 3 دلو ىسلجم

 5 دشن |

 هلئاق وه ىذلا ءادلا هدو اجهل هنأ ىنظ هب ءاد 0 اب اذا

 انا (نوكسو واولاو ةدحولا ءابلا صقور اهنحت رم ةانثملا الا روكسو ةلشتلانيسلارسك 00
 حافعلا ةحئار ةيبرعلاب ةانعم ىسراف بقل وهو ةنبلا ءاتلاب لاقي الو ةنكاس ءاه اهدعبو ةيناثلا
 4 ولبس ندوو ود 0 امهربغو هد ةرمعو هيوطقت 0 ةرئاظنو , جا اذه ةيبرعلا لها طيضي اذكه

 ا 50 ىف عقي نأ نوهركب مهنال ابنت نم الانشملا ءايلا سنفوو زازلا "نوكسو ةدكولا ءانلا 1
 ف ناكو ناتحافت ابنا هينحو نال هبوبيس ىمس ىبرتك 0 مْ مهرب :أ لاقو ةيدنلل اهنال هر هلو

 ىلاعت هللا دمحر لامجلا

35-.1 
 اون



 د

 ملو تيوتا ئب , لزن هيحاضل لاق ةافولا ةثرضح املو ثكلذ ريغو دبحوتلاو لدعلا ىف ريثك

 رخالا افودانكل ىضر امهدحا ىف نارما ىل يل هنأ ملعت كا ميللا لاق م د هل بهانا

 قوت ةرجسلل نينامث ةنس 5 هثدالو ثناكو ىل رفغاف 0 ىلع ككاضر مح ىوه

 هل لاقب عضومب ةكم ىلا عج أر وهو نامث يفور, كملت , ليقو نيتنثا لبقو 7 نيعبرأو ةعبرا 2 ١

 هلوقب روصنملا هان رو نارم

 نارم كف هك فررام ارك دسوتم نم ةفككلع هلالا ملط

 نافرعلاب نادو هلالا قدص افنحتم انموم نمضن اربق

 نايثع ابا ارمع اكل اننا للطفل هدلا ناول

 ناالا دعبو ءارلا ديدشنو ميما مف نارتو ع هنع هللا ىضر هاوس هنود نم ىثري ةفيلخب عمسي م و

 تس ىدتاارل ندب ميمت اضيإ نفد هبو ةكم نم نيتليل ىلع 0 2ك نيب عضو# ن

 هثدبق اهنأو فلا اههنيب نيتدحوم نيدابب باب ةدج | مسأو ةروهشملا كلا ةليسقلا ميمن ود 0

 باني ىحطدتب هنال

 عيبرلا لا ليقو بعك نب ثرععلا ىف وم هيوئينس 'بقلملا ريثق ند ناطفع نر
 ظحاجلا ةركذو هداككك دما ع ملو وجذلاب نب درخاتملاو نيمدقتلا 1 ءأ 0 ةراحلا دابز نبأ

 ظحاجلا لاقو لا.يع هيلع سانلا بتك عيمجو هلثم اباتك وحلا قف سانلا بدك مل ل اقف 0
 ملف هل هيدهأ ءىش ىف ثركفذف مصتعلا ريزو تابزلا ثتكلملا دبع نب دمحم «نل جورخلا ثدرا

 اذه لثم ثكل هيدها اًبش دجا مل هل تلف هيلا تلصو املف هيوبيس باتك نم فرشا اًيثب دجا
 هانا ودسما لا لخا امنت حل كفارادعا انك هنلاوأ كل اهله: ءارفلا كاريزما نه هتيزتشا دق, كلتاععلا|
 هل لاقف ةراضحا لبق هب هملعا هيوبيش باتكت تابزلا نيا ىلا لصو امل ظحاتلا نا .ئراوتلا ضعب
 كلا تينا ام ظحانعلالاقف .بانكلا اذه, نم ةيلاخ' اهعنازخ نا١ةتندطوا:تابزلا: نبا
 تابزلا نبا لاقف ةسفن ىنعي ظحاجلا رحب نب ورمع بيذبثو ٌىاسكلا ةلباقمو ءارفلا طخن ابنكلو
 نعوجتلا هيوبيس ذخاو عضوم لمجا هنم ثعقوو انمي رسف هيلا اهرم حاف اهزعاو دجوت ةخسن لجأ ةذه

 ىبا نع ةغللا ذخاو مهريغو بيبح نب سنويو رمع نب ىسيع نءو ةركذ مدقملا دمحا نبا ليلخلا
 لبقاف دمحا نب ليلخلا دنع ثنك حاطنلا نبا لاقو ةربغو ربكالا شفخالاب كفورعملا باطخلا
 هدي افعل ةلاعلا نيثكا اكو يموزخملا ورمع وبا لاق لمي الر ثازب امحرم ليلخلا لاقف هيوببس
 نيمالا ملعي ذّسوي 5 ةرصبلا نم دادغب كادر دق ناكو هب ل دحال ابلوقي ليلخلا

 لوقت برعلا نا ىاسكلا معزو هحرش ا ام ىرجو ارظانتو امهنيب عمجف ديشرلا نوره نبا



 زخم

 نايثع ةفالخ نم نيقب نينس ثلثل دلو ةياورلا ريثك ناكو مهنع هللا ىضر مهريغو ىروثلاو ةبعسو

 ىبحب لاقو ةيامو نبرشعو عسن ليقو نيرشعو نايث لبقو نيرشعو لسا دعا وو هللا ىضر

 رسكو ةليببملا نيسلا ىتفب ىعيبسلاو ملعا هلو ةيامو نيثلثو نيتنثا دنس ثام ىنئادملاو نيعم نبا
 ند لطم عب ىلا ةينشنلا اذه ةليبل (نيغا اه دعبول ابيتحت قم ةانثلا مالا نوكبو ةةسرل ا 10
 نب ىلع ثيار ىتح ىبا ىنعفر لوقيروكذملا قعساوبأ ناكو ناديه ىلع مالكلا مدقنو نادمه

 عيجللاو سارلا ضيباوهو بطخ# ةنع هللا ىضر بلاط ىبا

 نب عوبري نب ةدارع لا ليقع ىنب ىلوم روهشللا دهازلا ملكتلا باب نب ديبع نب ورع ناييثعوبا
 ةرصبلاب طرشلا باححصا قلح# ةويأ ناكو دنسلا لابج نم لداك ىبس نم باب ةدج ناك كلام

 مهرب اذه: مثقدص هوبا لوقيف سانلا رش نب سانلار يكن اذه اولاق هيبا'عم ارمع اوار'اذا سانلا'ناكبف
 ريخ ىاولاقف نوكبي نا هلعلو ىرصيبلا نسحلا ىلا قلتتخي 507 نا ديبع هيبال ليقورزا اناو

 ةمجرت' ىل ىتايسو هتفقو ىف ةلزن ىلا ع رس وبا انأو لولغ نم همأ ثبصا دقو ىنبا نم نوكي

 ا اعوبرم مدا ناكو ىلاعت هللا ءاش.. نأ ةلزتعملا اوس انلو .ملازتحا بيست العا ننال 21
 ناكو كيد ةكمالبللا نكلك نع اك لا دع لداتسلل لاقف هنع ىرصبلا نسحلا لسشو دويسلا

 لئهض ناو دل سانلا ىزلا.ناك .نئشبرما وردي ماق رماب.دعفا ناو هي دعق مابا ماق ناب هتير ءايسنالا
 ورمع لكلاوو ةنمررداظي كافيا (ناحلب الوونم طامي وشل لرهاظ تينار لمرقل كسباتلل ككرت اي طا نس

 رابخاو سلاجم معم هلو ةفالخلا لبق هقيدصو هبحاص ناكو هتفالخ ىف روصنمللا رفعج ىبا ىلع اموي

 افرك و 0 قاد ىذلارمالا اذه نأ « ابنم ظعاومب هظعوف ىنظع هل لاق مث هسلحاو هيرقف

 ضوبنلا دارا املف « ةدعب ةليل ال موبب ضغمت هليلرذحاف ثلا لصي مل ككلبق ناك نيم كريغ دب

 اهذخا ال هللاوال لاق اهذخان هللاو لاق اهبف ىل ةجاح ال لاق مهرد ىفالا ةرشعب كل انرما دق لاق
 روصنملا ىلا وريع ثفتلاف تنا فلحتو نينموملار يما نقتيلاتفا 000 دلو ىدبلا ناكو

 سابل نموه ام اسابل هتسبلا دقل اما لاقف. ىدبملا ىنبا دبعلا ىلووه لاق ىتافلا, اذه نم لاقو

 روع كيلا تدع نكي ام: لمشا هب قوكيالم ىقما ارما.دلراحن دينو هقحتسا اسر تاسع |
 تارافكلا ىلع ىوقا كانا نال ثكيع هشنحا ثوبا فلح اذا ىخا نبا اي معن لاقف ىدبلا ىلا

 ىسه لاق ىتفلذ ال اذا لاق ككينا ىتح لا نعت الالاق ةجاح. نم ,لاقنزو مسنلا هل لاقف ككيع نم

 لاقو هفرط روصنملا هعبتاف ىضمو ىنجاح

 ديسع نب وربع ريغ ديض'بلطت مكلك ديور ىشيي مكلك

 مالكو ةيردقلا ىلع درلا باثكو ىرصبلا نسعلا نع 0 بطخو لاسر روكذملا ورمعلو



00 

 لييجلا ريض ريض !| ةمرحو ككلدلا ىفقاوش ذأ ةالييخلو

 ليلخ ىلا توبصالو تك اوس ىنيع ترصباال
 ءابلثلا موب ابد قوثو ةرهاقلاب ةيايسيخو نيعبسو تس ةنس ةدعقلا.ىذ نم عبارلا ى:هنذال و 'كاكو

 قاع هللا هيحر مينا يد دغلا نم نفدو ةبايتساو نيل 1 نيننتا ة دعس والا ى هدامج نم ىناثلا

 ا لل ضور“ ل١1 كنك ىذلا وهو ميحع رمجخم داض اهدعبو ه ءأر ناالا دعنو لما لاا ضرافلاو

 رايرلا

 نبا وهو ةايح بحاص بويا ند ةاهسم اش ةلودلارون ند ريع ديعس ونإأ نيدلا ىقت رفظلا ككلملا

 امادقم اعاجش ناك نيشلا 1 دقن دقو ىلاعت هللا همحر نيدلا حالص ناطلسلا ىبخا
 تلد تافاصملا ىنراثا هل ثناكو مرا عم ةروهشم هعقاوم عماقولا ف ادبيوم بورحلا ىف اروص

 راد تناك اهنا لاقي رصيب ىنلازعلا لزانم ةسردم اهنم ةنسح لكربلا باوبا ىف هلو نيراوتلا اههبلع
 ةعفاش ناتسر دم اهب ملو هل اعاطقا اهدالبو ىيغلا ن .راكو خس .ردم ابلعجو أر اريثك افقو اهيلع ققوف هنكس

 ريثك ناكو ةبقرشلا دالبلا بجابص ناك اهل ةسردم اهرلا ةنيدمب ىنبو اضيا ديج ىقو امييلعو ةيكلام

 شعب ىف ةيرصل ارايدلا ىف نيدلا الص همع نع بانو ريخلا بابراو ءارقفلاو ءاملعلا ىلا ناسحالا
 املف ةيرصلا رايدلا ىف نيدلا حالص ناطلسلا هيخا نع ابثان ناكلداعلا ثكلملا ناف امنع هثابيغ

 ابهيلا ريسوركاسعلاب رصم نم ةاخاآ بلط بحجر قى ةياعتيمخلو نيعبسو عمسن نس ىف ككركلارصاخ

 رايدلاب بترو ماشلاب هيلا ةاعدتسا مث هلع ابثان ةنسلا نم نابعش نم طسوالارشعلا ىف نيدلا ى قنا

 الا ةث ىل» كلذ قشف لداعلا ككلملا هعمو ةركذ مدقملا ناينع زيزعلا ككلملا ةدلو ةيرصملا

 رضحو نيددلا حالص همع لوق لقتماف كلذ هيلع هباحصا سقف ابهتفيل برغملا دالب هلوتخذ ىلع ىزعو
 0 0 ثلاثلا ف كانه اعمتجاو رفشلا نيب ةاقتلاف ناطلسلا جرخو هتمدخ ىلا
 ىحاون نم دركرانم ةعلق ىلا هجوثو اهيلا هجوتف ةامح 0 هب حرفو ةيامسمخو نات نيتبثا ةنس

 نينايثو عبس ةنس ناضمر رهشر شع عسان ةعمجلا موي اهبلع ىنوثو ةدم اهرصاحف اهذخايل طالخ

 ةدلو هناكم بترو اب نفدو ةامح ىلا لقنو نيقرافايمو طالخ نيب ام ىفوث لد ليقو ةيامسيخو
 ىذ نس نيرشلاو ضابلا نينتالا قي كيو ربع نب دم لاجل زباب دلا رمان روصنلا تللا
 ىلاعت هللا هيحر امن ةيامتسو ةرشع عبس ةنس ةدعقلا

 نايعا نم ىفوكلا ىنادهلا ىعيبسلا نب ده نب دمحا ند ىلع ند هللا دبع ند رمع قعسا وبا

 شمعالا هنع ىورو , مسمع هللا ىضر ةراممصلا نم مهريجو ريغ ندأو سابع ناو ايلع دعا نيعباتلا



 نوع ع

 نم دادغبب ىبرغلا بناجلا لها نم نيدلا قفوم بقلملا ىدادغبلا روهشملا ثدحلا د

 دالبلا واط ثيدحتاا عامس ىف دانسالا ىلاع ناكو ىرقرادلاب فرع اذهلوزقلار اد ةلحم ىنكاس

 ةراسلا لل اترشار تازاجالاو (تاعامسلاب قضرالاب قيطرورباكتإلاب رداسالا ىدلا 01 ١
 رصع ىف قوثو ةيامسمخو ةرشع ثس دنس ةجحلا ىذ ى ةدلومو ريخو جالص هيف ناكورصعلا هل الخف

 قلاع هللا هيحر برح بابي دغلا نم نفدو دادغبب هياهتسو عبس نس بجر ع ا ءاثلثلا موي

 عونل | مما وهو ثمجحم لاذ اهدعبو ءازلا 0 أرلا نوكسو ةدحوملا ءابلاو ةلمهلا ءاطلا ينفي ةرربط

 طر نم تحسلا

 دلومللا ىرصملا الا ديلا ىلع ب دشرملا ن 0 نسحعلا م ند رمع مسقلا وبأو صفح ونأ

 قئار ميف مدولساو 00 ناويد هل فرشلاب توعنما ضرافلا نداب فورعم ا ةافولاو رادلاو

 0 مهجهتمو مهحالطصا ىع تيب ةيامنس رادقم ةديصق هلو ءارقفلا مقيرط ىكنم وحلب فيرظ

 ةليوط اكداصق ةامج نم هلوق هكدا

 جرفلاب سايلا كف ردا لوق هعقومب الها ردح مل هعم المها

 جوع نم ككفاان لع مث تركذدذ دقف ككلع ام عاخاف ةراشبلا ككل

 ىرخأ ةديصق نم هلو

 جرا لابخلا قس ىريس عض 7 الف يلع دسح نم ٌلخا مل

 نرعي مل نمروزب نيكو ىنفج ركل رز له ليللا 0 1

 فصوب مل ام هيفو نامزلا ىنغي ةدمسحل ةييفصأو نك لع اهنمو

 اهداز ةكمرواج درجتلا مدق ىلعريخلا ريثك امحلاص الجر ناك هنا ثعمسو زاغلاو او تبيبوذ هلو

 قف وهو ان هولا مرت هنا ةباحأ ضب ىنربخأ ةرشعلا دوه ررريصلا نسسح ناكو انامز اف 1 كاع هللا

 طقف ىدسحعلا 1 نمو الق ا ا خللا اذ نم

 دشنا دق هصخشري ملو الئاق عمسف لاف
 طص ليرد هلكت ىدللا عدل د

 هناويد 16 ةرأ | لو سيك وهو 'رازجلا هنعحنص مالغ ىف ايل اوم هداكسأ ن ندم 0 ا - هل ىندشنأو

 ىنختوت كتمان ا 5 ونقشع ر رم اف

 0 50 0 ديرب ىنخارب 10 0

 أ 1.-4
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 تس ةنس ةرخالا ىدامج ىف سلاجم ثسا ف مظعملا ككلملا ىلع ةانعمسو هسفنب هيلع ةارقو ريذملا

 اهلوا:ةلئوط ةديضقب باثكلا اذه متخ دق روكذملا باطخلا وبا ظفاحلا ناكو ةيامتشو نيرشعو

 اويهو ام انوادعا. ١ مهو ةاشولا الول
 لماتيلف ةديصقلا هذه ثيدح ةرمهلا كرح ف : دعسالا ةمجرل ف مدقنأ اميف كتركذ دقو

 ثناكو قيذاصت ةدع هلو رانيد ىلا روكذملا مظعما ثكلملا هل عفد كانكلا اذ لدغ املو فكانم

 ع در نم نع ع عدأر لآ ءاثلثلا مو) ف قونو 00 نيعبراو ع عار | ةنس ةدعقلا كم لدتسم ل ل

 هدو ككلذ ينربخا ىقااعت هللا همحر مطقملا سد نذدو ةرداقلاب ةيايئاسو نيثلثو ةقنلد دنس لوذلا

 ةف ةدعفلا ند ل فسم 0 تنادلك دعب ةرم ريغ باطغلا ابا نكع قدعيس لاق هيخأ نب د ىدربخأو

 ا 0 نونلا نوكسو ماللاو ةدحوملا ءابلا يتقي ىسنلبلاو ملعا هللاو ةيايسمخو نيعبراو تس
 ني 3 كا 3 ناكو نس ١ 3 َك ةنيددم ضد ةيسدلي ىلا ةيسنلا ةذه ةامهم

 ابد لزب 0 ابأ ةاخأ هناكم بترو 0 اهاشنا 0 0( هج نعروكذملا

 6 : 9 8 ْ 2 ْ 0 نفدو ةرداقلاب ةدامتسو نيثلثو عمرا 0 كوالا ىدامج مع ثمل ات ءءانلثلا 2 قود نا كا

 ةغللا ىشوح اههبف لمعتسا لئاسر هلو مطقمل

 ناك ىوختلا ىليبشالا ىسلدنالا ىتيدولشلاب فورعملا ىدزالا هللا دبع نب دهم نيرمع ىلعوبا

 دحاو لكوءالضف مهلك هباحضأ نم ةءامج ثبا "كمر ةهفسلا ياذا أرضحتسم و جنلا مل اع: قااماما

 ةالاغم هيف نولاغيو ىسرافلا ىلع ىبا بشلا نع ىنيبواشلا ىلعوبا نيشلارصاقني 3 لوقي مهنم
 بناج ىلع اموي ناك هنأ اولاق ىنح ةرهاظلا ةروصلا ىف هلب روصو 1 ف ةذه عم هيف اولاقو ةدكاز

 ةشارك ذخاف اهذخايل اهيلأ ةدب لصت مأف هلع ثدعبو ءاملا ىف ةسأرك اهنم عقوف سيرارك ةديدو رين

 ةمدقملا جرشو ذليل لع ةلا لإ ا ةذه لثم هل ناكو ءاملاد ىرخالا تفلتف اهن اهبانجو ىرخأ

 هرابخأو ةيليبشاب متماقا تناكو ةّيطوتلا جي ىف باتك هلو اريغصو اريبك نبحرش ةيلوزجلا

 تناكو ويهتلا ةيثا ةمئاخ .ناكلاقي ام ىلع ةناف ةلمجلابو تقو لك ىف الدراو هنذمالنو انيلا ةلصاوتم

 نيعبرأو سمخ ةئس رفص ىف لبقو نيعيدرلا رخآ قوثو ةيام 5 نيتسو نيتنثا ةنس ةيليبشاب هندالو

 ةدحوملا ءابلا رسكوو اولا نوكسو ماللاو ةثلثلا نيشلا ستفب ىنيبواشلاو ىلاعت هللا همحر ةيليبشاب ةدامتسو

 رقشالا ضينالا سلدنالا ةغلد وهو نيدولشلا ىلا ةيسنلا ةذه نون اهدعبو اهنعت نم ةانثملا ءاللا نوكسو

 ملعا هللاو اوركذ اذكم

 ناب زنورعللا بدوملا ناسح ند ند دمحأ ندريعم نب دهم رك كا د روع صفح ودأ



 هاا

 .ولق ىبلكف مكتركذت وا نويع ىلكف مكتلماث نا

 3 نحستالو 0 لس كى هيؤ 3 0 2 بحجر 0 0 1 مدل اومو و جرت هيلعو

 ا دغلا

 لالزم نب سوق نب فلخ نب حرف نب ليمجلا دهم نب ىلع نب نسحلا نب رمع باطخلا وبا
 نيككس الا قدك فورعملا ى ىلكلا ةورف نش مهفلخ ند ةبكند ند 22 ندردب نب لالم نأ

 وه امك هطيضو ةديق دق ناكو 1 نم ةروصلا ةذه عل تلقن ظفاحلا ىسنلبلا ىسلدنالا

 لبمج ريغصت وهو مال م اهتحت ىم ةلانثملا ءاجاا ديدشنو ميملا 2 ميجلا مضي ليحلا انهاه

 رسكو واولا نوكسو ابحتقو فاقلا مضب سموقو ةلمبم ءاح اهدعبو ءارلا نوكسو ءافلا مثافب جرذو

 دُذ كشتتاو ميخلا فب لالمو مال فلا ماللا دعبو 2 نوكسو ميما ع لالزمو ةلمبم نيس اهدعبو ميلا

 نم ةانثم ءاي اهدعبو ةلمبملا ءامحلا نوكسو اهحتفو ةلمهملا لادلارسكب ةيحدو مال اهدعيو فلا ماللا
 هطبض ىلا ةحاح ال _فورعم قابلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص ىبلكلا ةبحدوهو ابنت

 نيسحلا نب هللا دبع ني ىسوم ماسلا ىبا نب هللا دبع ىبا تنب نيمحرلا ةما همأ ناركذي ناك

 ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دهم نب رفعج نب ىسوم نب ىلع نب دج نب ىلع نب رفعج نبا
 اههبعدللا 5 را نيبسلاوذ » طب يك ناك ذيلف علل سر سلال
 ءاسيلعلا نحاس روك دلل بال كا رنا و فالد ىلإ ةراكجا ماشنلا ا ط انا بك

 اهراعشاو برعلا ماياو ةغللاو وحخلاب افراع هب 0 امو ىوبنلا ثيدححلا ملعل انقتم ءالضفلا ريهاشمو
 اهنم لحر مث اهخجاشمو اهءاملع اهب ىو ةيمالمالا سلدنالا دالب رثكأ ف ثيدحلا بلطب لغتشاو
 مث ةيرصلا رايدلا ىلا اهنمو ةبقيرفا ىلا لحترا مث اهئالضفب :عمتجاو شكارم لخدو ةودعلا رب ىلا
 ىيا نم طساوب عمسو نيصحلا نإ تاحصا ضعي نم دادغت عمسو قارعلاو قرشلاو ماشلا ىلا

 فكلذ لك ناردنزابو اهالاو امو ناسارخو معلا قارع ىلا لخدو ىناديملا نب دمحا .نب دهب فلا
 عمسو هنم دافنسبو هنع ذخوي ل طاحلا ىتكلت قوهو منع ذخالاو هتمئاب عامتجالاو ثيدحلا بلط ىف

 ليرا تنيدم م ةقوى وارقلا معنملا دبع نب روصنم نم روباسيئبو 0 ديصلا رفعج ىببأ نم نامهبصاب

 ندر 0 مظعملا ككللا اهبحاص ىارف ناسارخ ىلا هجوتم وهو ةيامتسو عبرا د ل

 م ,ناتكالا طع علو هيلع هللا ىلص يتلا, دلوع لعب اعلولا كاعتاهللا كل
 جارسلا دلوم ىفريونتلا 0 ةامتيءاياثك مل .لؤعف باتكلا اذه نا لواكلا لورح يف هتيجرتا ف



 هوك

 دابتحالا ريثك اعرو كلا م بهذا ىعفاش اممقف ناك هثداعا نع ىنغاف رهاقلا دبع بجلا

 ةريعرجأ ىف نكي ملو ةولحلاو ةدهاجملا ىف ةيفوصلا نمربثك قلخ هيلع جرختو ةضايرلاو ةدابعلا ىف

 نب رداقلا دبع يح ابا ا ظعولاو فيوصتلا ذخا هنعو بيجنلا ادا دمع بحعحصو هلثم ةرصع ف

 عويشلا 0- مهر ىأرد دبع نب دبي ىبا شلا ىلا ةرصبلا ىلا ردحتاو ىليجلا ع ىبا

 جويشلا خيش ناكو نيكس ظعولا سلجم دقعو كدالا ارقو نالخلاو هقفلأ نم احلابص افرط لصحو

 مذا هسلجم رضح نم ىل ىكح كرابم سفن هلوردثك لوبق هظعو ىلعو ظعو سلجم هل ناكو دادغبب

 ل ىلع اموي ةدشنأ

 ىو ىامانب جا ىنا قلندوع ايف. ىدجو ىندقسن ال

 ليلا رود راي ل رباع نا ايكو ميركلا تي

 بانك ابنم ةنسح قبلاوت هلو ريثك عيج بائثو ةريثك روعش تعطقو كلذل سانلا دجاونف

 هلوق 1 ندف ر عش هلو اهريشأ وهو ناعما فراوع

 لاصولا ةلود تلبفقاو . لابيللا دشحو تيمرصن

 ىل اثر مكرج» ىف ناك نم ادوسح ىل لصولاب راضو
 كابا ال كبايف ان لكت متلصح نأ دعب مكقفحو

 لاغريثب ئنويتعيو اني ثنكحو نوعا

 ىرالخ لؤروم هكلايفا| عيولذ مكنع تركك الع

 ىل الح اشحلا ىف مكبحو مارح فرك ا لح

 ىلامو ىوملاريغلايف مكاوه ىمظعا تيرشن
 لالرلا نيعاةدنعو جاجا مداع لعايك

 نوكيح + اوناكف ةيفوصلا ةداع ىراجك هكيلستو هتولخ ىف اودعقو هسلجم رضح نيم ةعامج تيارو

 امدرو جملا ريثك ناكو نسلا رغصل هتيور ىل قفني ملو ظعو سلجم اهب دقعو زيزعلا ناويدلا ةببج

 ثدلخا ليعلا ثكرن نا ىديس اب « هيل بتك مصعب نأ كتعيس مهلاوحا نم ءىش نع هنولاسي

 نم ىلاعن هللا رفغتساو ليعأ « هباوج بنكف “ ىلوا امهباف بجعلا ىنلخاد ثامع ناو ةلاطبلا ىلا

 اهنم ةفيطل انايسأ نراعملا فراوع كانك قركذو ريثك ءىشش اذد نم ل : بتجعلا

 -ء 85
 اضيأ دف
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 1 ناكو ريسبك عيج هلع ل الا عفتناو هيف داجا انسح اماث احرش ىنج 10 عبللا

 اضرادلا ايطابطا نب ده نب ىبحت رمعلاوبا فيرشلا هلع ذخاو ىنج نب حفلا با نعوعتلا ذخا

 نيضراعتم ناهرد ند مساقلاوباووه ناكو اضيا ىنج نبال فيرصنتلا ىعيللا بانك حرشو ىنيسعلا

 تعا د فب ماوعلاو ناهرت# ندا نع نورت نساتلا ضاودل ناك داود جركلاب سانلا نابرقي
 تح ىقنينايثلاو ىلاعت هللا هيحر ةبايعبرأو نيعبراو نيتنثآ دنس ةدعقلا ذى قروتو ىنينايثلا

 أ هسنلا هذه ىرخا نون مث اهنحت نم ةانثم ءاي مث ةروسكم نون ىلالا دعبو ميملاو ةنلثلا ءاثلا

 دعب ثاينب ةبرق لوأ 0 ىدوجلا لبجلا تع ردع نبا ةربزج ىحاون نم ةبرق ار نينامث

 نينامث اوناك مهناف مالسلا هيلع 6 ص هديفسلا نم اوجرخ نيذلا ةءامجلا ددعد تثيمسو نافوطلا

 نامث نس ناضمر رمش قروكذملا ابطابط نبا فبرشلا ىوتو ةعايج ةبرقلا ةذه نم جرخ دقو

 ىلاعت هللا همحر ةيامعبراو نيعبسو

 مامأ ىعفاشلا هيقفلا ىررجلا ىرزبلا نباب نورحلا ةمركع ند ديحلا نب دج ند رمع مساقلا وبا

 روصنم نب جرفلا نب دج متانغلا ل عا ّىكع ةريزجلاب الوأ هقفن اههيتفمو اههبيقفو ريع نبأ ةربزج

 ايكلا ىلع لغتشاو دادغب ىلا لحر مث رمع نبا ةريزج لبزن قرافلا ىملسلا نسحلا نب ميهربأ نبأ
 بحاص ىئاشلا يسر دج !:ةنخا تلد هيل معشر كار دا اعل كا ,السالا ةحر سا

 دصقو اه سر در ةردرسلا ىل | يرو ميما وامتس اوس اسلعلا) نسا ىاتح كو داو اظل

 وهو بذملا باتك نم للعلاو ىماسالا ةامس هلاجر ءامساو هظافلا ببرغو ىزاريشلا قعسا
 بهذل لاقي ام 0 ايندلا 5 ىف نم طظفحا ناكو عبضر لكم ىف نيدلاو ملعلا نم ناكو رصتخم

 نبدلا ندزد تعني ناكو ريثك قلخ دد عفتناو بوهذملا هيلع كلاغلا ناكو دنع هللا ىضر ىعفاشلا

 رخالا ليفو لوالا عيبر رهش ىناث ىف فوتو ةباسعبر او نيعبسو ىدحا ةنس ىف هدلومو مالسالا لايج
 وبأ نىهيش فوندو نوريثك ؟ذمالت دلو هلم 0 امو لكلاعت هللا ايوحترا ةريزجلاب ةيامسيخو نيقس متت

 ني سس هيقفلا لفتتشا هيلع .ىلاعت مللا دمحر .ةياطعبر او نينامثو ملت قس روكذللا كقراشقلا كالا
 رزبلا كيع ىلا لا ةذه ءار اهدعبو ءازلإ نوكسو ةدحولملا ءابلا د ىئررزبلاو ىراكملا 5

 نوح صخسإا هدو ناتكلا بح نم جرجتسلا نددلل مسأ دالبلا كلت فازركلا) هعبسدو

 نيدلا بابش تققلملا ىركبلا هللا,دلعرههساو ,ةدومع نب دهم نب هللا دبع ند دهن ندرمع صفح وبأ

 1 00 يع ةمجرت ى هنع هللا ىضر قيدصلار كب ىبا ىلا هبسن ظمتن مدقن دقو ىدروربسلا
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 هال

 امنلا بسن 5 ل ةليبق ع طمعمعم نب رماع ند ريم كل ةيسنلا ةذه ءاز اهدعبو انبنحت 0

 يرش ءا للعلا نما ءابج

 نابعا نم ناك ىلبعلا هيققلا ىقرخلا ديحا نب هللا دبع نب نيسحلا ىلع ىبا نب ريع مساقلاوبا

 نيبدتبملا رثكا هد لغتشي ىذلا رصتخملا اهتليج نم ةريثك ابك مهبهذم قى فنصو ةليانحلا ءابقفلا

 دادغب ىنعا اهيربظ امل 00 ىقارفسلا ىلع منع اي دادغب ىف اهعدوا دق ناكو مهباحصا نم

 ةدلاو ناكو رو نسل كثو عبرا ةنس ىف قشمدب قونو هتبيغ ىف تقرتحاف قالسلا بس ند

 ءارلا سنتفو ةسجعملا 0 ناطكرلا قزحلاو ييتنجا هلا مهمحر ةعامج نع ىوز نايعالا نم اضيا
 ايثلاو قرخلا عب عيب ىلا ةبسللا ءذه فاق اهدعبو

 مساق ند سشقو نس كئلاغ ند هبلم ند ميوعم ند دوعسم ند ةرارز ند هللا دبع نيرذ نب رمع رذوبا

 نب مشج- نب ”ناموذا ن نب ليبكتا ند ن 0 ككلام ند ماعد نب .ةبهوم نبأ
 نب ناوبح نب مشج نب دساح :نب مثج ن ام نيزريثك ني هللا دبع نب قراحلا ووو ككلام

 0 رك دامك هل سن قامبلاذيد إب ذه ل فورت

 ريثكرذ ةدلو ناكو قارعلا لهاو ع عيكو هلع ىورو دهاجمو ا نء ىور ردقلا ريبك ادباع احلاصض ناك

 0 5 دوجح) وهو روك كلاود ةوبا هيلع لخد ةافولا هترضح ايلو هتعاط ىلع رفوتلا ديدش ةكلا

 ميلع ىلدص ىبعق املف ةجاح هللا ىوس دحا ىلا انب الو .ةضاضف ثكتوم نم انيلع ام هنأ ىنب اب

 ئردن ام ا ا ءاكيلا نع ككل ء ءاكبلا انلغش دقلر ذاي هللاو امأ لاقو 5 ةريق ىلع. ققوو تفدو

 قى 0 اهم هيفرصق ام هل ثيهو دق ّى | مهللا تن فكلا ليف امال. تق ان

 1 ا ا ا ملا ا ل وا
 ىشم الا ىعم وهو راهب طق ثيشم 0 لاقف تب تكساري نيك مل لبقو نييغارلا نم, ككبلا

 ناك ةريتك  ابش) قكلذ, ىف هنع  ىجبو هتحت اناوراحطس قر هلو ماما ىئسالا ليلت الور ىنلخ

 ع ردد ل لاعت هللا هيحر ةبامو نيسيخو سيخ ليقو تس ةنس قوثو ةبجرمإلا نم دعي روكذملا ريع

 مالكلا مدقتن دقو ةلمهلا لودلا خب هيملا نوكسو ءاهلا ياقب ىنادمبلاو ءارلا ديدشتو ةمجعملا لاذلا

 رذ ةوبا ناكو فلا امينيب نيئارلا 6 ارلا مصب ١ ةرارزو 0  نوصتن الكل اهتديق امناو اهيلع

 ملعا هللاو اضيا ابيقف

 كانك رس انين أوشن افراع وحذلا ملعب ك5 ناك ىوحذلا ريرصلا ىنينايثلا تساث ند ريع مسقلا ودأ



 جاب

 نابقتلب قيك هللا كرمع اليس ابرقلا لا كك

 فايا لفمسا اذا لك ا تلت 6 تا
 متينكو ككلملا دبع هيساو دبعم بحاص روبشملا ىنغملا ضيرغلا اتقتعا ةشئاع اهتخاو ايرثلا ةذهو

 اهنا ليقو هنول ءاقنل هب ىبيس ايناو ضدرغالاو ضيرغلا هيف لاقبو علطلا مساب ضيرغلا ىيسو دبز وبا
 روكذملا ريع رعش نمو هتوارطل هل ىيس

 اراهسلا غئرلكلا عرش مرانلتم داعب كرار ةجخلالا نيهان ينط ىحا
 اراهنرووح,نابانيبتس لثللا حد تحك مانملا 0 سلاش

 اراصيالاو عامسالا كيرلا دلال اك لل س16 اا فام ا عن كاك

 ارامث نا ةلتفل كحل لام كلر "تدب اخ اضاازاكع

 عبرال ءاعبرالا ةليل ىهو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع اهيف لتق ىتلا ةليللا ىف مثدالو تناكو

 دودح ى.قرتحاف ةنيفسلا اوقرحاف رحب'ا ىف ازغو ةرجسملل نيرشعو ثلث ةنس ةجلا ىذ نم نيقب

 ثلث ةنس تام ىدع ند مثيهلا لاقو ىلاعت هللا هيحر ةنس نوعبس ةريعو ةرجسلل نيعسنو ثلث ةنس

 ةرجسلل نيعبسو نايث ةنس ىفدللا دبع ةدلاو لتقو ملعا هللاو ةنس نوناسيث ةريعو ةرججفلل نيعسنو
 ةنلمدلا فةعطر نيا .نيريع ةدالفركذ قرح اذإ هنع هلل):ابصر ىرضلا ىسعلا ناك ناهيك
 ونا ةدج ناكو عضو لظاب ىاو عشر قح لكلا لوعي دع هللا ىبضر باطخلا ند ريع ابيف لتق ىلا

 ىبااخا هللا دبع ةوبا ناكو مثينك همسأ ليقو ةفيذح ليقو ريع ةيساو نيعمرلا اذ بقلي ةعيبر

 لشن ىنب نم ليقو موزخم ىنب نم ةمرحم ثنب ءايسا انيبمآو ممال ىبموزتخملا ماش نب لبج

 ةمدعلا ءاظلاو فاقلاو ارتحت نم ةانثملا ءابلأ فب ةظقيو هللا دنع ند ةريغملا اهعمحل مع انبا اههو
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 ناك ىرصبلا ىريبنلا ةطبار نب لاقبو ديز ند ةديبع نب بقل ةبشو ددز همساو ةبش ندرمع ديز وبأ

 0 ككلام نإ ةلبج نع ةارقلا ىور ةرصبلا رزبران فلصو ريثك حالطاو ةياورورداونورابخأ بخاتص

 تاهولا دبع نع ىورو نسحلا با ني. بوبعت# نم نورغتلا عييسو دويجتلا ىنا نب مصاع نع لضفملا

 نب ديحاو قارولا ورمع نب هللا دبعو ناميلس نيب هللا دبع هنع ةارقلا ىورو ىلع ند ورمعو ىفقثلا
 ده ظفاححلا هنع ىورو قودص لاقف ىزارلا متاح وبا هنع لثسو دوراججلا نب دجصوبا هنم عيسو جرف
 موس هذادالو تناكو قنحالا ني.سابعلا ةيجرت ىف ةركذ مدقنا دقو ةريغو نئسلا بحاص ةجاس نبا

 سيرحل ١ م لبقو نبقي تسل نينثالا م قولو ةيامو 0 ثان ةنس صحا لبتسم دحالا

 هللا .ميحر ىار نمرس نيتيامو نيئسو ثلث ليقو نيتنثا ةنس ةرخالا ىدايج نم نيقب حل 3

 ةانشما ءابلا نود نمو ميملا جنافو ىنونلا 0 افرجتلاو ةدخولا ءالا ددادشلاو ىنيشلا جنغب ةيْشو يقاعت
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 مهالأ كليم ةوعد ل كا تسلا علا لحر نم ن !ندلا اذه لوا ناكدق

 «كثلا ىل لع ناطلسلا اوصرحو 0 ةلتق ردصم 0 اف هيلع الومعم تننلا اذه نوكي نآأز وجو

 ب 3 أ هناولو اهيف ابهيف كد 2 ردح الو 05 ردع كاف ذل ىتلا هدوبلا ك ناكدنأ | 9و « هأثمد

 0 ةردأرج قاىدر أ هيلع 3 10 «ةردابك نم 1 ل دعو اريمأ | اجد دو ناك هنا امو 0 اهنترثنر هنلاو

 يطفو مىقلا ىل اال ءايتنالا ن ء ماقلا كشكل ف ىد دان هنأ ٌ اع عرم 1 هتاوجرت "رخآ 0 |

 ل لجال اذه دال ا امناو تكل اف ميتلو 3 ديعدو م 1 برصقالال نادأر دا يوح ىلعردقلا

 حبفب حذياو اهبيرق ىه ىلا ظقرو لأ فى ىو عب 00 ى هبغرب ككبزر ند اصلا ابن كك ىلا

 0 كلام ةكنإت جح ذم ىلا بسلا ةذه 0 اهدعبو 0 ءامحلا رسكو ةيجتملا لاذلا نوكسو مي

 3 نم ا لاش 0 ءارمح 2ك رج ليزا ال خد لم هل ليق امئاو بيش .ند و ند ددأ 0

 ملعأ هللاو ككلذ ريغ ليقو ابد ىيسف

 ةظقي ند 0 ندزرمع ند هللا دنع ند ةريغلا ن د ةعيمر ةعبا ند هللا دنع ند ريع باطغلاوبا

 ردأو كسل لو لا ريثك وهو هنم رعشأ شيرف ند نكي ْ ) روهشملارعاشلا ىموزخملا ىثرفلا الرمد ندا

 ىلع 2 مشا ابر لاب ةرعش ق'"لرغتت ناكو هر ارو ول هس تاباكح فكللد قا هعالخلاو نوجكاو عئاقولاو

 فق ىكيبسلا لاق ةبومالا قانم دبع ند .سيش دبع ندر رغصالا ةيمأ نيد ثرحلا ني هللا دبع نبا

 تناك اهنال انك دجا رضنلا تسب م اف مث ايلع ركذي مل كوب هللا دع 0 ايرثلا ىه قنالا 00

 هللا لوسر تدشنا دنا ره ةليتق ةذهو امرثلا دلاو وه اهدلو هللا دبعو تيما غد ةفرحلا اح

 ند ترحل ند 0 اهابأ لق دق ناكو ةيفاقلا تابسالاردد ةعقو يقع 31 ا هللا ىإ

 نمو 1 كا نك لبقو ىرديعلا ىثرقلا ىف نيرادلا دبع ند قائم دبع ند ةدلك نب ةيغل ةيقلع

 تانيالإ# ةلمح

 قرعم لف لجفلاو اهموق نم ةبيجحت لج تانالو دما
 م قنحملا ظيغملا وممو ا عك منلا) ندم اميرو اقوول ككرضص ناك ام

 .قتعي ,نققع ناك ن | مهقحأو ةليطو تكرت ند كرفارضتلاف

 هللا لوسرل ةوادعلا ديدش ناكو ةنلعق اهل هلثتقإ نا لبق اهرعش هتلفكولش ول مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 لعتسلا يصر فلام هنأ قعرللا ةقادلرا"رولا كك ينال وبك ورسإف /علاسو هيلع اللا نتن
 ابيرلا ناكو ردبو ةنيدملا نيب ناكم ىدو ارفصل 5 هدددإ نيد أرب ا ص ةلغقف هلتق تل ند دادقم لبقو

 رصف كا اساقنو دنع هللأ يضر ىرهزلا نوع ند 30 دبع ند 00ا اهبجوزتنق ل ا يجلاب ةفو دكوم

 نيفورعملا نييحتلا لك اب رتلاا - برضد اب جاوز هز ف ةروكذ أ ردع لاق



 ها

 ثناكو هب ةاثر امو يالا ءَدعْدْملا رواش ةيجرنا ىف ةربخ نم فرط م مدقل دقو نارك تادمسدلوو

 دل 8 1 لاحتسا رزو ايلف هينأأ ةرأز م لبق دكان ا ند لماكلا نيدو مية

 براقالاب عفتملا مل اذا ةلعاكبو برات ىنامزلا كلاسي مل اذا

 تراك تنس 1ذ كثف راثف كر كوو رده ده سيفا شرع ام دف ةطاذقت

 دمار رماكا قالوا 0 1 فوري طملاغكإل 9 نا < اذا

 كتداض 0 قلخلا اذ 0 5 ا ار ل "1

 براضملا وين قى ىصضاوسلا ردغو هتافوو ةدبع د لاقل

 بهاو ةح ا ر ليفت ندع ةو-لو_صف ىف هدكعتم دكا اهدنلم ناك اذا اننمو

 بداون ىف اهدحو ىلاحو مكيدل هيدام ف: تعبضا الكر اذا

 بلاعتلا قيسادسالا ؛يباتو ىلع مكالعمهتمدقال تريهاجت

 بئان نكا نبيف مكل تردجنا ١ ىتلا : ىطارو فيلوبط هكا اوك

 بيجاوحلا زمغب اهيف ىرولا ثيدح سلاجم 2 ,كركذواتا ىلايل

 ىلاعت هللا هيحر نيدلا جالص ناطلسلا ثكلم ايلو دالبلا قودو نيبرصملا ةلود تلازو

 ةنيصتم ةديصق نيدلا جالص نإ كف لك عييج هناويد نيضتيو هتيب لها نم ةعامج جدمو

 لا أوز دنع ر صقلا اطسا يشر دعب دد ىتو م لانملا | ةياكنو ماظنملا اكسر اهاكي لو هدرورضو هلاح لش

 نام لدا بيزا يدان ع جا ورش هاون دات كرس ديال ةديسقب كي
 الص ناطلسلا مب سحاف ميلو د ةداعاو نييرضيلل بصعتلا ىلع دلبلا ءاسور نم ةعامج عم

 اضمر رهش ىناث ثيسلا موب ميقنشو روكذملا ذيقفلا م :امج نمو نايعالا نم 52 اوناكف ل

 نيرشعلاو سداسلا .دحالا مو مهضبق ن اكو ىلاعن لا مهميخر ةرداقلاب ةيايسيخو نيتسو عسن م

 قى ةيرصلا تكلا انهي اد ارف ةيفونتيلا نابحلا باتكاايدم «لاوتا ةلوا تسلا نم, ناسعل
 مليح ىف تلض هنا ةديازعلا تانذك ى.ىناهبصالا دامعلا لاق ككل د ربغو ةيرصملا ءارزولا رابخا

 مهئاعدتساو ينرفلا ةبناكمو ؛ ند حالص نانطاسلا ىبعيز« هيلع نيب دتلا مهيلا بشن نيل
 ددع رضحت رصم لها نم نيل ا رم الجر ميعم اول اولخدا اوناكو 0 دلو اوساج#» ىتح ء هيلا

 رد لع قيرطلا عطقف أركلم ةورب مل 7 رمالا اوركش ملف مهرضحاف ىرج ايب ةربخاو نيدلا جالص
 5 .٠ .٠ 3 3 - ااا < ُ 0 .: | 3 .٠

 تيب هيلا بسن هنا ' اهتلمج نيف ةبيجع تاقافنا تعقوو «ةرايعلا نع هدارخب ضيعاو « ةراسع

0 

 نا

 0 « اهيف لوقي هنأ اوركذ ةديصق
 ا[ 1-1



000 

 ذب باكرلل دنع نحل ددج ا

 0 نمرعلار | دعت 0

 0 قرف دعد 00 0 تد 00

 اهقدارش بوريضم ةفالخللا ثيح

 ةددقم راو نا ةماساللو

 اد ضن يضاف ةيوبشمسلا
 انملعت مالسعا مراكتسمللو
 ةدماع» « غطت نسلا نال

 اهعفرت عاذبلا يرشنلا ةيارو
 ادقتعم موصعملا ايدافلاب تييسفأإ

 ابن دلو نيد 2 دقل

 ملئالغ سنت مل رخفلا سباللا
 اههلهأو

 و

 تحرتاقأ أنف ءابالا ككل ةدودجو

 ةكلمم قر ىلاوعلا دكام دق

 ىنمهوا ناشلا ميظع اماقم ىرأ

 ا للعرطخت ملريعلا نم موسي

 [قظراف ل رددت يكاركلا تبا

 ةلزاب ىهو ميف ةرازولا كك

 ل نر[ ل

 اهو تدمر درو ةكفربللل

 امبضيف ددَع سصقن ليقع ةدايز

 الخلا ةلبثر الف م |[كتيشت

 مهأ نمرصعلا ما م ا تير 0-6-7

 منكلاو نورعملا ةبعك ىلا اًدنفو
 0 كبرالا مح قم كتير هلم

 مكي ١ نمو يلاع 538 نيضنقنلا قرحف

 ملط نو ماظ ند نيضيغبلاو لع

 ع كح مو ساب نم ىنيمحلا لإ 5

 0 نمو. ساب نم نيليز ل 1 حدم

 اي نيو لوف قارب دجلا هلع
 ممه نمو دجح# ند نيعيفرسلا 5

 مسقْلا ىف ريلارجاو ااجنلا زوف

 ممغلل ج ارقعكا دك اجدتلا هرتابزو

 ملقلاو 1 ل تف الإ

 مدعلل ند

 ممشلا ةزع ةرزرطتلا تارك

 ماحلا ةليج نم ابنا ىتظقي ف

 مهلا ةبغر ايلا تفاشف رك ا

 0 كك

 هبتم ريغ 0 0 تاتا
- 

 محرلا ال ى مار | 0

 مل | و مالسالا قرفم ع

 "ل مدعأ ةدوحتو

 ضرأ امف 2 دوقع

 نو كا

 الظ

 ميِدلا ةنم ل مس نيف

 قرا | 6 كراجزع رعاو شيع ديكر 0 5 نيسيمخ ةلئَش نم لا ٌُت نا ماقأو ةنلض الرجأو هذ درصق |[ :جتساو

 دماع نم يح م : نيسيخو ىدحا ةنسرفص ىف 5 ديمز قلا اهنمو كم ىلا هجونو ضراتلا أذه قرصم

 ععكتل 3 عد ابقر راقد ملو ابهنظوتساف ةيناث 8 ةردر صم 00 ةلاسر قفرؤكذملا 0 بحااص مساق هداعاف

 5 2 ع نابعش ىف قىددالب ىف راف هنأ نعل درا هاعج ىذلا هبانك ف كا

 ل اعتمم انداحم اثدد<< ارعاش أرهام ب ةدليلل بصعتلا ديدُس بهذملا ىعفاش اهبقف

 اقع 5 نع مارحت ىنسحل ةديقعلا نالتخا دك ةوريصحكو ناسحالا لك هيلا هاهأو ةوندو مااصلا

 ه ا
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 ريمالا لاق 00 5 الع ل هيددإ نيدر وخبلاو د برضف ا 15 انه عنقن عفن ءارمح ةعنقمو

 قوف ةءادر لمعديو 3 روطر 12 قلع م مقل الفغم هلأ روكذملا سدوب نبأ ناكر صم خر ان ىراتخلا

 هذه عمم هل ناكودئايث ةثاثرو هلاح ءوشو هترهشل سانلا هنم قكضص بيكر اذاو البوط ناكو ةمايعلا
 ةريثك مولع ىف اننفتم ناكو دوهشلا دحا ناكو ةريغ اهنف هكراشي ال ةماجنلا ىنةبيرغ ةعيدب ةباصا ةئيبلا

 هلوق ترها رك كلل .راكو

 كيس عجول [قافتهت كلا ] ٠ ةاويما د نغ ةقيرقلا ركستح ل ددكللا

 اطتو هد اًسدعلا كثب كل نمو هب رش سوفنلا ابعت ند ىسفتب

 ةيبخ كوفطمل] سنضع اذ هدعد ىساك ةياطع دقل ى رديت

 هنيقزر نم ةاقخ ىاتهوم رش كر كلا ققنع فنا جدجو د دو

 ءانش نأ ءانلا فرع ف 0 اشو "سدعلا لورخ دلاوركذ 1 ريثك رعش هلو

 سنوي نتا ةساتكتح_ىق قرجدَقَو لافرق بكياتص ةءدقعلا مكاحلا 3 يك ىلاعت هللا

 وهو اهارآو ةأرآ اناو هشاج ىلا سادملاو سلجو ضرالا ليقف هدي ىةسادمو امويب ىدنع لد « هلفغتو

 صضرعم ىناذهركذ امنأو؛ قرضناو حلاو سادجلا مدقو نضرالا 0 نقارصنالا دارا ايلف 6 برقلاب

 نعسناو عسل لانس لاوش نم نولخ كثلثل نينثالا مو ركب هتافو تناك حبسا لاقو هثارتكا ةلقو هنلفغ

 ند ديحأ ند كاع ن: هك فام ىضاقلا رصمب ع عماجلا 00 3 2 ١ع هللا همر ةءاحف د امئلثو

 نيكأر ةلاب ةرادب نفدو ب تاو نب ناميلس نإ دج

 نيدلا مج بقلملا ىنميلا ىمكحلا دمحا“ند نادبر نب ىلع اا ند ةرامع دجت ردا هيقفلا

 مد جذملا ةريشالا دعس ند .ىد مكحلا نم 0 م هنأ هقيلاوت ضعد نم تلقن رويشما رعاشلا

 0 ما ف كم نم 0 عاسو 1 نم ناطرم اَنَدل لاقي ةنيدم نم نديلاب ة ةمابت نم هنطو

 ةنس ديدز ىل لا لح نو ةدامسوكو نيرشعو ع كك اخ 0- خلد هاو ةابرمو ةدلوم اننو امود رشع دحا

 ا ص ا نينس عبر ١ ةدم اهسرادم ضعب ىهقفلاب لغتشاو اد ماقاو ةيامسمخو نيئلثو ىدحا

 نا لاعت هللا نعد ةكم بحاص ةنيلف 0 مشاد نب | مسأف ةريسو درا مهسمخو نيعبرأو ع عش

 0 ءاقلا ذسوي اهيحاصو ةيايسمخو نيسمخ ةلس لوالا 0 ريش ق ابلخ دف هب راعملار ايدنلا

 مل ديصق ةعقدلا تكأت قامهدشناو ءاطلا فرح 2 فعتيزز 5 جلاس نيرو وارد

 ىدهو ةييينملا

 معنلا 0 لو امن موق مطعم مدهلاو مزعلا دعب سيعلل دوجعلا



 هاك

 تارفلا: نبا تفلقوو هيف هتيعتساو هيلا:هديعب هذفد او هيلع دراولا باتتكلا ركذن تارفلا نب نسعلا ىب

 لاقي انمو:هيلد ةيجاولا قوقحلاو تامرحلا ىوذ.نم هناو لجرلا زر كذ هيف دجؤف روزملا ىاقكلا 0

 الهين مهبلا بجو هيف “الز وصلا مف ذرَعَو هداتك كَع هضرعو هبف بباتطعلا لقوتتساا دق ايم قكلذ

 رسخت و !*هيلتدانا مصعد لاقف مكدنع لجرلا !ذهرماأ ىف ىارلا ام مهل لاقو*'لجزرلا هيلع مدقا 3

 مس مليجا لاقو اذه نم رثكا و هايف ةريغ هب ىدنقي اللو اذه 1 دواعي المل ةمابمأ عطقرخا لاقو

 ةكيربصعلا نم مكدعبأ ام تارفلا سا لاقف هنامرحو5 ةرط هل مسربو هنتنعق رويثز 0 فقشكي ارضعم

 ا هاجم جالعلا لمان ىف رسم. قا هقشملا لايتعتو ادن لَطَوت لجر امنع مكع ابط رفناو ةيريخلاو

 تب ذك ارضحتم مكتسحا| دنع هلاوحا نسحا نوكيو انيلا باستنالاب لجو زغ هللا خلص نوعا

 اذه ءروزملا كانكلا ىلع عقوو هناود نم ملقلا دكت) ذك مث اددا اذه ناك هللأو هيدا 0 ا همظ

 انيلع اقح 'تجؤواو انهدخ ؛رم لك سبلو هيف ةبتش فكتصرةعاو ةرمأ ثركنا مل ملعا كليفلو ا

 راسا ةرمأ ع كوك لك 0 رثكا 6-00 ءاتضق 3 ةدقد :ءعأ أمَو 06 كن 0 ايا ف ىنددخ لجر اذهو دقرعت

 نينو“ هبط "قت '!اييفانبلا لضيو ةعفن هيلع دوعي: اميق هفرضو ةدفر رفوو ةدقفنت نسحاف هب مايقلا

 ند نسحلا ىبا ىلع لخد ةليوط ةدم ثتكلذ ىلع تنضم ايلف هموي نم روبثز ىددا ىلإ ةدرو « هعقوم

 هل لاقف ضرالا لبقبو ىكيبو هياع ىنديو هلوعدي لبقاو ةليوج ةزدو ةلوبقم 0 لجر تارفلا

 زور ال ىلا رولا ةظراتكلا يتقي” كانو ف سلك خجلا ثنناكو ةقكتم هل! فقر اا دشنت جرت“ تازفلا

 لاف نم ككل |! لبكَو مكلاقو تار ملأ نيل ككوضف« نضو هذ هللا لعف 18 ضقنو رثزو | مرك هد“ د دل

 نبالاقفرانيد فلا نورشع هيف ىتفرص لدعو ا هلايع ىلع هطسق طسقتنو 1 نم قا لنعو

 اديدنت انذاك ةذجوف ةريتخا مث ككلاخ جالع هن دادري اهل ككضرعن اناق انمزلا هلل دمحلا تارفلا

 4 ىضرو لاحت هللا عا البرج الام ةيسكأو 1

 قرتصملا قدصلا قعالا دبع نب سنوي نب دمحأ ند نيد دع ديعس ىشا:ند ىلح نشحلا وبا

 عمرأ 1 هع 0 وجو سوي 0 فورغملا ى ىكاحلا 2 بحاد روب شما مجحنملا

 5 ا او اع جايزالا فرا ماو ةريرحخ" ىف رع ا 00 ليم

 رداس قات صنم موجحخلا ملعب ا ناكور تمم كح ا مكاحلا وياز علا هل ةاذتشاو دامعد ةرمأ ى ءذلا

 0 ميوقللا قرصم ا ليوعت روصنم ند ىبح# ييزك محالصا ىلغو رعشلا يف اعراب مولعلا
 ْث

 هبنك عاد 0 أآدا وق الخو ةيابثلت دو نينامث 2 مسا و الأ مح 5 ١ نادي دقلا ند ده ىضاقلا هل دعو

 انيق 1 كا اويلل رييستل و كح درا 06 ةرمع ىنفا دق ناك و نوينود اضل ل لاط رالاب هل افينصت عيمجو

 مجندلا نسحلاو تا ىنربخأ ىعتشلا» قورعملا راشخملا ريمالا لاق بك اوكنلل قب ناكو مل ريظن الام



 أنا
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 ندا ةعيبل دواد ند دمي ابعيج 00 قل عويجلا بقنا مىيلا اذد كا رابنلا نواصتنأ لإ

 الود نم اة دس برحرادلا نايلغ نيدو ناديح ند نيسحعلا نيب تناك موبلا اذه فو شيجلا

0 

 تلق كرار دفنا فار ادا از املغلاو نب البل لوحي سإل نعد ىذلا مد داحلا نا ككللذو هنعردعلا

 ند ةح ردعلا ندا اهيف ىتلارادلا اوزواج ايلف ةلجد ىابيف مهو اهب دعاصف لاق بكارملا مهدنع' ىهو

 تانكلاو داوقلاو دنجتلا نمورادلا ى اك حرم برهو:اوقرفتفر ةبإشلاب 0 م

 ويصللا نم عنم هاب هيلا اور نجاد ردشلا نر تعم ارب نيا واوعب إف قيدلا ]نعبر قد وعلا نبا
 نيف زتعملا نيا ذخاو دواد نيا رود ةماعلا تبيتفاو اولتقو اوذخاو اوبلطفا مهضعب ىفختساو هيلا
 نأ :لصاح مقر افئم عضاوم نم دنعيج ةربغ هلاق ام ركذنف قفكلد 3 كبط ْ 5ٌر 5 3 لعبا نامكأ|

 انمأف روك كل ولا 5 1 نب د يلا ك ككل فقر ازولل حا ند هللا دبع

 ا 0 ةدع هلو ةرصع لها ءالخف ند ناد دواد نا 0 ندا ذخأو ةرما.ضقتنا

 هفاخو روكذملا معا سدوم ربيظ مل تككلذ ريغو.ءارزولا 0 ءارعشلا رابخا ىف ةقرولا باتك

 نع كا جرط و جرخأو لتقف هلتقي سذوم ىلع راشاف روكذالا تارفلا نب ى لع نسحلا وب

 نديعبراو ثلث دنس ىف عا نسلا نمر 00 عيبر رهش قت : لتق ناكو هلزنم ىلا ليعف ةنوماملا

 ام كلا رددقملارم هأ داع ايو ةرك ةركذ م دقملا 00 سابعلا ن _ مكر | انيق ف ود 0 ةليللا 1 نوفي مع

 ىلع نسحلا ابارزوتسا ىو 0 ئدلا جر د 0 هيلع ن

 ناقودنص زتعملا نياراد نم ميلا ليح منا هئساح“ نم سانلل ربظ ام لواف روكذملا تارفلا 7

 0 رطف راني ىعذو امهجوجتخت »ل لاقف هعياب نم ءايساب دد دارج معن ليف اميفرام متيلعا لاقف ناييظع

 اع مهعمجاب سائلا تاين تدسف اههيف ام تارقو اهيبتحتت ول لاق اقرتحا املف اهيف نيقودنصلا

 نأ ةيجرسلا ةذهب قلعتي ايمو س وفلل تدكسو بولقلا تاده دق ةانلعف ام عمو انه أورعشتساو

 دادغسر وصنملا ع هاك ل جرخ نا ىلا لاحلا هب لا ةانركذ اهك ةانيع تليسو عاخ ايل للاب رهاقلا

 مردف 0 | نبا هيلا ماقف هيلع قدصنلا مهلاسو هسفنب سانلا ىرعف كر ل اف
 كل ةنيحرت ىرتعملا نب للا ديعركذ قش دقو بايلالا كرا ةريع كل

 لاله نسعلا ىبا سيئرلا ويلات لثامالاو نايعالا باتك نم.تلقنو انهاه يو
 سابع نب هللا دييع نيسعلا ىدا ىضاقلل ثدحو ىتاصلا ميهربا قحعسا ىبا ند نسحملا نبأ

 فز ينأ ىلا تالا رد نيس 0 تعطقناو هنلطع تلصنا الجر نا
 / ١! نمو هيلا ناسحالاو هيلع لابقالا قادكاتلاو هن ةاصولا نمضتي ةاتعم قرم لفاع ىنادرللا

 اك 6
 هل

 6 5 ءاعدلا نوكو ؟ةداعلا هذ ترج ام ىلع يباطتخلا ريغتل ةرمأ فروبز ودأ بائراو 4 هيقلف رصد

 | ةبتتكو هد ةدعو دعو ع ةددع هسنح 5 ةاماق اصب هأصوو ةببرق ةاحارم عارف نم هيضتقب

017 1-01 



 كرك

 هجوتف ماشلا هبازنح ند معلولا دلقف ةركذ م دقملا هللاب ردتقملا نب هللاب ئضارلا .ةفالدلا ىلوو

 كيل هلا ددحالا مود افا .الا هل دقعو بلح ميقم دموي ودو ةرازولا ةالو هللاد ىضارلا ن مث 0

 ىلا لصوف ةرضحلا ىلا ريسملاب بوكو نيرشعو سيخ ةنس نم نابعش ند 0 1 اةرشع

 دقو ةبرطصضمرومالا ىارف ايلق:دادغبب ماقاف نسلا نم لاوش نم 00 ثسل نييمخلا موب دادغب

 ىلا دوعي هنا ىف قئار نبا ع تكلا ونا ثدحتنف ةرضحلا ىلع. قئار نب ده ركب وبا ريمالا ىلوتسا

 عسيبر رسش نام ربع فيلما قى ابيلا داعف ماشلاو رصم نم هيلا لاومالا لمح ىف هعيطأو ماشلا

 موب ىف هئومب ةرضحلا ىلا بتكلا .ثءاجو ةلمرلاب ليقو ةزغب هلجا هكرداف نيرشعو ثس ةنس ايدل

 501 ليل ىفهدلوم ناكو ةيامثلثو نيرشعو عبس ةمس قوالا ىدامد نم نولخ-نايثل' دخالا

 فار ماسلا )يف ياسا هن واتكل فلكر نانا يرشمو كندا ليسا لاكش وم نجي لاق لجل
 طل هتافو ميراتو باكل | اذه نم ميجحلا نرح ىف ةركذ قيس دقف لصفلا نبرفعج 0 هنيا

 ككوزانو اهفوف نم ةانثم.ءاث اهدعبو فلا ءارلا دعنو ءانغلا مضب تارفلاو نيعيجا ىلاغت هللا مبيحر

 ةدع نم متلقن ةيجرتلا هذه ىف هتركذ ىذلا اذهو فاكواولا دعبو ةمويضم ءاز ىلالا دعنو نونلاب

 نب.دجت فيلاث ريسلا نويع باسكو دابع ند بحاصلا ىبلاث:ءارزولار 5 كانك انتم عضاوم

 دحا ميم امو ىسرافلا ديحا ند دههللا دبع ىبا فيلان ءارزولا "باكو ليز دقللا ككعاإلا دنع

 نم دب الفزتعملا ندا ةيضق ا ذهل تايرفلا ندا ةمدرتو زتعملا نب هللا دبع ةيضق ىل 1! ضرعت

 ىف هلاق ام ركذنف ىربطلاريرج نب دهر فعج ىبا برات القن ضيراوتلا يصاو اهلاوحا نم ءىشركذ
 اورظانتو ردتقلا ةفيلخلا عاخ ىلع اوعيتجا باتكلاو داوقلا نأ نيتيامو نيعستو تس ةنس ثداوح

 هذان ع دقلا مهياجاف ككلذ ىف ةوزظانوزتعملا نب هللا دبع ىلع 0 عينجاف هعضوم منولعج» نمبف

 مم مهءارو نمد عيبج نأو ادفع هيلا ماسير رمالا نا ةوريخاف .برح الو مدا ك 2 ككل 03 نوكي ال

 0 نب واد ند كلذ ف ف سارلا ن اكو تكشلذ ىلع مهعيابف أو أوخ نف تاكل داوقلاو دنجل

 ردجقلاب ككتفلا ىلع داوقلا نم ةعانمجعدواد نيردع اطاوو ىضاقلا بوقعي ند دمحأ 2

 ىقكء نستعلا نبي سابعلا ناكو ىربطلا لاق سوبر دتقالا ردزو ناكو تلق نسعلا نت سابعلاو

 اقثوتسم ةرما ىارءاياف زتعلا ن مد هللا ديعل ةعيبلاو ردنقملا عا ءاذ ىلع داو لأ نم ةعا امج اطاو دقو 0

 ةولتقف كف الأ هب 0 كلذ لم هيلع منع ن 00 أذنإ بحرا ىلع ردتقما عم م

 :راوص نبةتفيصوو ناديح نفاليسحعلا هلتق ىلون :كذلا ناكو عرقا نزولا ىنغب

 ا مولا اذه:دغ نم. ناك اعلو لوالا عيبر ربهش ند تبقي ةليل ةرشع ىدحال ثبسلا موب فوكللذو
0 :202 

 0 ناكو هللاب ضار لا ةوبقلو ز مل هللا ددع اوعيانو دادغب اةاضقو داوقلا تت انكلاردتقملا عاخ دحالا 0
 بستاك قرزالا ددعس نب 2 مهئامساب ءاعدلاو مهفالجتسا نلف داوقلا قلع هل ةعببلا نحخ اب كوذلا
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 ةوبرنضالاقف الوسر لسر ١ مق طوس ةيام ةودرضأ لاقف 0 نم اموي ظاتغاو دحاب ةناعسلا نَء

 تفل لا مام 5 راند ندرشع ةوطعأو ةوبرضا ال لاقف رخآ لسرا مث مل نيسيمخ

 ىلع عقوو كباتك فلا قرظنف هدنع عاقرلاو بتكلا تعمتجا دقو ةيضرم 0 ماق كيسا اقر

 منا هبادا نم تيارو ا ااق هيلع نيعلا نم افوخ دحا اذبب عيسي ال هللاب 0 ةعقر كقلا

 0 53 هيدر 0 6 اييظعت هيلجر ىلع ماق ةار اياف ابانك هب متخبل مفيلخلا اعد
 ,نامثو نينانثا تنس ىف ةدعق ىلإ تعفر 0-0 5 اقف حركلاب نيكاكد. ىف .نامصخ'هيلإ مدقتف

 تعقو معد ل لاق ل نكد ككاذ هل لاقف اذه 00 100 0 نيكاكدلا هذه ىف نيتياسو

 اية يكلف ىنايلغ اذه, ىلكا إل انإ نورس هيدي 00 00 مرا 5 1 اهعفؤر ةصف ىلع هل

 سن ك2 ناكو نيتبامو نيعبراو 7 هع 8 ع نم نيش 0 ةدلوم ناكو ةيامثلتو

 ونا ىتدشنا ةركذ مدقملا دابع نيب مئئاقلا وبا بساضلا لاقوب غنس_نيقلفو اثالث للدق موي نسحتلا
 كفا لافقورهل | 1 ل لك ةيدأ 5 كا : 2 هكر روهشملا وهو نالعلار كب 0 ند نسحلا

 ثلفق هيثردو ةركذب ل ارسجل مل هنإل مهنخم مايا 5 نسحلا ئبا ند نسحملا نع ربلاب ىنك

 تدار | ندسعلا دحو) ناز ايضالا بيدرغ ن-و قالعلاركب 1 ةيجرت 3 ةيثرداركذ نقيس دقو

 كك نأ ابل لاقف تقفنلا رذعن دل تركذف اهمانم. ىق نسما ثارف هيبأ لتق دعب انا, ندخ 0 نأ

 ليج. فاق. لدرلا اولاسف اهلمأ ,تكزيخاف تيت افراهانا عدو رانيا الا ةردع الكا د
 لها بتكا روك ذل نيسعلا ىباوخا تارغاا ن ند ده ند دمج ن .انعل اودإ ناكر ةرخآ نعء كان

 اهيلوأ (مونلا ةروهشملا ةديصقلا ف قتيل 0 مولعلل 0

 ىدبي فكنم ىل تاب دق لايبخل ادجو مكاو أدجو 00 ْت

 اماو نيتيامو نيعستو ىدحا ةنس ناضمر رهش فصتنم ثبسلا ةليل روكذملا سابعلا و نأ قونو
 ندب لضفلا لا ورافق اكارزب اهاباف ار ازولا هيلع تصضرع هداف ده

 هللاب ردتقملا تلق : ةيمور شي ةيراج اعرفإكو ا | ىفو ميدازنح نداب نورعلاو وهو. دوجف ابناك ناكور قعد

 رش لوا ق 3 هيلع عاخ 1 ةيايئلثو نار ع ةئنسر ىيخالا 2 رم اكيعت 2 نيتليلل نينثالا م ةرازولا

 كاش نم نبقي غيرالز دلاقللا لتق نا ىلا ةريزو لزج مل ملو ماعا هللأو ةيايثاثو نيرشع لانس رخالا -

 نثر رفعد بااطخغلا وبا ةو ةدخأ

 انا رهاقلا ىكوف هبازنح دب متقلا وبار ىطساف هللاب رهاقلا 0 ذالخلا كونو ةيايئلثو ندرشع مس
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 ات | عساخو اضيارهاقلا مايا ىف نيوأو هدانا ا 0 مث ةراز د ناكلإا ةاقم نب ىلع ند دع كَ

 ةنامثلثو نبرذعو نيتنثاذ 000 كوالا 2 امج ند نولخ كسل .اعيرالا 0 59 ةانبع - تليسَوز ىاقلا



 هاى

 او ةايم "ا ناالا دعو ةيناثلا نيبنلا رك ابنت نم انانثملا ءايلا نوكسو ملا رك ةاميملا

6 5 
 ةيطامو مورلا ةعاق نيب مورلا دالب ةيحان. ف تارغلا ىلع ماشلا رد كقردعلت

 هللاب دضنتعلا ن: هللاب ردتقملا ربزو تار هلأ ند نسحلا ند 0 نب 02 ند :ى ع لع نسحلا وبا

 هس نم نينا شلل ل درا لرالا بز ريشا نم نراك نامقل نيم قرالات 0 1
 0 كا لا ندم 0 عبرال هياع صرف 0 ىلا 0 ملو نيتيامو نيعسلو كتر

 ودا ةعبس ةيناثلا ةرازولا ىلا داع 3 م 0 هلا اومأ واراد بسمو ةيكنو ن.عسلو

 اح موي ةرازولا لا داع مث ملعا هللاو داذغب اوسبكب نا 3 0-1 7 دوار الا

 فلا ةيامشلت هيلا ل امحو عاخ يح هيلع 2 اخو 0 كا لعل هج ل 0 نولك 6 1 نا ذنالا

 12 مويلا 5ك 3 1 دازو تالا“ 3 5 ا ربغوا 5 كد طع هاقنل الغي رد معي ماع ث

 ا 5 7
 ا يقسم رعلا ديدش رامنلا 2 ناكو ةايا هلامعتسا 0 هد طاريق ن 0 عمشل

١ 

 دق نأ ىلا ةنرارد لع لرد ماو علا نم لطر فلا نوعبرا ةراذ ىف ةليللا 2 مويلا 0

 سيمخلا موي ةرازولا ىلا داع مث ةيامثلثو تس ةنس ىلوالا ىدامج ند نيبقب نامثل سييخلا موي ةباع

 رداصف اظاتغم سبحلا نم جرخ موا ن ناكو 5 .امئلذو اةرشع 7 حدحل] هنس رخآلا ع عيبر نم نيقب نا عبمسل

 ءامدلا ككفسو هيبأ لبق ناك ىذلا ربزولا سابعلا نب دماح لتقف ع ةئيا دي قاطاو ساتثلا

 ليقو ةيامئلثو ةرشع ىنننا ةنس رخالا عيسر نم ن .رواخ لايل عيسنل هيلع ضيق نأ ىلا ةريزو لزب ملو

 رثك الاوما ثكلمي ناكو لوالا عيبر رهش نم نولخ عبسل ءاثلثلا موي هيلع ضب

 2 ةئس 2 هعابض نم 0 ا ناكو رانيد فلا وحلا

 ةرشع ىل ع ديزت 1-6 3

 دهت ركب دا أاف امهقفنبو ر رانيد فلا

 لاكف ار افك اج تاك ناكور راشد 2 انس مىبل هك ّك لصحعف ةديصقب هتحدم قرع حتا ن ردا

 لبلق لامر كاره الو 0 520 3 تعفد دق ناميلس نب هللا ديبعل هللاب ادضتعملا مامالا
 ل نم ةعامج ن ”هللإ كب كلذ كلئالطف هَياع تكانقفتلا 000 ان دلا ِء عافترا كفرا ل

 كلذ داك 0 اف نيبوكلنم نيدوبحم سابعلا ةوخأو تارغلا 0 نسحلا وبا ناكو أربهش أو واد متساف

 امبفصوو اًمَّيَف ةماكف دضتعللا نع "يعل كك نا هللا ديسع ماعف ةأدغفناو نجدد ىف ةالمعف
 0ك

 مهتاقبط ف ل ىلع سانلا ةحولا بارش ةرج تارفلا ن نس ا 0 اد ف كنناكو 55 «يطصعاف

 ةسمخ ىلع قررلا قرع ناكو مهرود ىل الل نالعلاو عاقفلاو ةيرشالا.ابنم نوذخاي مهنايلغ تيب ||

 3 شارد ةنقلقاراشلا ىرانيد ةيام مهرثكا ءارقفلاو ثويبلاو نيدلابو ملعلا لك ىالا
 معلا لاق كا 1
 اوعلتمأ هتداع نم ىكشلاو انلا فرع املف ىعاسلا نالف ند نال ندا ضداغف ملغ ةددع نم ب

 مدياعس انيف ةق هيلا. عفر 1ذا'ناك هنا الهيلا بسب: مل ىنلا هلئاطسف:ندنو نو



 ةاض/

 00 كس ناكو نيبرصما ند اههريغو دماح ند ديحاأ نس دهغ هللا ةعدأ ود

 ىلا يس 0 قشمد 5 املف ةدبع ةيالو ين هيلو ةيبا دالوار بكا ناكو لئاضف هيف فطخقحا

 ردرمللا ىكللا ا لوصلاو قسد ةكاممد ليكتمل ةكص 95 لضذالا فكلما ناكو هتمجرت ىف

 مث بلح امهوخا رهاظلا ثكناملا ىقبو هتمجرت ىف قبس امك ةيرصملا رايدلاب نامثع نيدلا دامع
 رد را نارمالار ركل هك لوطي كاكا ف 5 4 عناقو ةيخا عم هل ترج لضذالا كدا نأ

 ال لقا 56 ماقأو اهيلا ضمق دخرص ةابطعأو لضفالا ن 5 اهاذخاو قشمد أر || كا لداعلا ككل

 دخرص ند م لضفالا فكليلا بلطف ١ اريؤص ناكو د 3 روصنما ككلملا ةدلو ىكوتو رضعب زيزعلا تاق

 ةبام سمخو نوعسلاو سس ةدس رفص نم ىنيرشعلاو عسانلا ءاعيرالا هليل هيلط ناكو هك انا نوكيل

 لداعلا ١ علال نأ مثزيرعلا ند ده روصملا باكر 15  ىتصو نامثع زيزعلا ةيخأ توم بءدقع

 .ىوس شل لصحعلم ملف مب لأ  ىضمف نقر اب دالب ةدع 1 عضدو اه ذخاو 0 دلا دصو

 اكلك ةلمج ند لل مالك نسحا أمو ا َن )اب هلو : ماقإف طاش

 ركل ف1 11 -اننالاو هاركلمف ونفت هنم ءانالا قاف 0 اذ نا تاجر مدع كاع
 3-4 - 1 .٠ .٠ ”- ٠

 قست نأ تتاندهو هقبزمت الا هيلي امق بوث قرخ ادد اذاو «هقي رشد 3 احلا نم امف مع برغ اذان

 لضفالا ن ,اكو « دقي طب نمف ةعم هللا ن اك نمف مصخا عب عد هللا ناك اذاو «هقورط ردق دقو « هقيرط ردق لع

 دنا هيلا 0 3 رعش 2 0 2 ءاملعلا كح ناكو ةهابنو هد 7 ةفرعمو ةليضف هيف

 ىلع قدح 1 ابصغ دق 0 هبح 2 ريكو | نأ دوركم

 لَو نيحرمالا ماقتسإفاهيهيلع ةدلاو هالو دفا ناك ىدشللا رك

 قحاب نصتقاو انين رجالاو دنت هيو سو ةابيشاب حف

 لوألا رسم و امرجخاوالا نع لف 0 مسالا اذه 1 كل ,ظناف

 ل أ قورصانلا مامالا ب باوح 8 ءاجف

 رهاط ا نارببخم دولاب اناعم لق دسولا نبا اب كانك كاف

 0 ب 0 رك يشل دعب نكب مل 5 قكيلكع انييطف

 ىلاعت هللا همحر طاسيمس اءاجف ةياهتسو نيرشعو نصل ةئس رفص ىف ىفوثو نيبرصملا ربزو ذّسوب
 نييسلا عم طاممسو ىورملا داء شسم نم برقلاب بنل 5 رهاظب ةهئن رج 2 ف نذدو تلح ادالا| لقنو

 عم 1-0
 ا |
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 ةيلط ةرازولا | ةحرد ىل | ىفر# يرد: فسلم ةدلع ني لأ ننلخ ديداس عفتكمرللكا نإ هللاو مركلا وبا هل للا و

 2 ا 0 ر 20 3 جرخف ةددع هام ىذلا هج خاف هيفا : ده هل ىف هياع ىدانفإأ اذ دما نسا ميدم ف اك

 را وحسكلو ب”شخ ند حول راضحاي رماف لداعلا كا 0 دحام نزرعف فخو رازاب اكارمأ تك 3

 عربص املكر اصف ركل نذالا قرامسما كراك ّك هنذا كوع وللا جرطو هيج ىلع ا ليوط

 وللا ىلع ىتلا نذالا نمرامسملا ذفن ى د د ملو ال م 0 فىكنذا الق م " لخد:هل لوقت

 ةيرصملا رايدلا ىلا ةيقيرفا نم ليصو دق ناكو ثككلذ دعب هقش هذا لاقيو وللا و ملا فطع م

 همأ عمو ىبص ردو يح انوددلا لذ دداب قررا ند مين نب ىبح لا ىسبأ ند سابع ل لضفلا 1

 دنع ناكف ارصن رع ةاند ادلو سابع قزرو انامز 8ةكنع تماقاو رو ىذا لداعلا بجوزتف ةرالب ابمساو

 ببسبس ماشلا | هرج ىلا اسابعزبج لداعلا نأ من ةزعبو ةياع وللا لداعلاو لداعلا راد تم

 شيجلا 000 سيبلب كا الصو امل ةزمهلا فرح قروكذملا ا ند ةماسأ نوم ناكو دابجلا

 ما جوتلو بقر ب هدوكو هيلع م امو ا.ابسحو ةيرصملا رايدلا كيط | 1 هزت فقراس ى منيل

 درةسدو الرازولاب و هه لفتش و لداعلا ل انش ليقام ىلع ةماسإ هيلع راشافراكيب لأ ىساقيو ودعلا ءاقلل

 تحي ل يرادالا) ف دعم هاف لداعلا دور لذا تكل درشاتب ارش هدلو نإ ايدين ررقتو راكسلا ىن
 نيعبرأ أو نامت 0 محملا سداس سيخ 1| موب هشارذ ىلع هلق أريصن ناردالا لضاح ا ميلع

 موي لت هنا ليقو لوطي ةعقاولا ليصفتو ىلاعت هللا همحر ةسورحملا ةرهاقلاب ةرازولا رادب ةيامسمخو

 ب”ص نص قرأ ن نس نامقس ةبحص ىف ةدلاو ناكو ةروكدإلا سيلا نم مرا رشع قداح يشل

 جو قرا هدبا ةمجرت قروكذم وه امك نامقس نم سدقلا ش ويحل ريما لصفالا ذخا املذ سدقلا

 0 كداع | اننلا السلا مقسدج 36 0 هيلا لضفالا مهوضف نامقسر 0 نم 0 ميق

  ىعمو رخل نايبص كك لعجو اذد ةدلو مكاو ةلودل أ بفيس 1 ةددع ما هيلا لضتالا ةهذخلاف

 فقوت ل ع 6 كغش 0 هدأ ليف اذاف ةدعو سيرف ميم دكار لكل نوكي نأ مه دنع رجل ل َن

 جرعتار 1: امألل ع ةعاجعلل هو لقعت ءالوه نم تصر زيمت اذافر انيسالاو ةبوأ دلا لاثم ل 1 ديق

 لكن هدر 0 دالوو ظفاحلا ةرماف ةطلاخملا كرتو ةيسلاو نحب انمعاع دازو تافصلا هذ لداعلا

 حا ند ل |. ءيسأ رذفاظلا ليقف قفىدلاىد سابع نب رصن اذهو مدا 3 لغبلا سار أرد فرغ

 هتدحرت ىف ةثركذ دقو رصم

 فرح ند بفقهسو 3 2 :دلأ الص ناطاسلا َّس نيدلا رون لصفالا ىكللا فقللا ع نيلبحلا 5

 ىبا ةمالعلا نم رصددو قادرلا فوع نب' كم ند ليعمسا رداطلا ىبا مامالا ند ير دنكسالاب عويس

 0 1 ودأو ىملسلا ىلع نس ةزيح نب ةدخحأ نيسحعلا وبا ا زاجاو عوستلا كرد ند هللا د 8 نم



 هاذ

 اوديسنوا الما رالظلا ءامثالا خاج دقف 0 لا م نموه والا هما دمتد
 ىلا ةروصلا ىلع ابتبتكف اهطبض ققحتا ملو نميلا دالد نم الكف ةروكذملا نكامالا امأو اضيإ ديلا

 نا ةركذ ىتايسو رعاشلا ىتميلا ةرايع هيقفلل نميلا رابخا نم اننلقذ ةمجرتلا هذه رثكاو ابندجو

 ىقاعف هللا ءاش

 رب دما رضا لاكن تنرارو ؟نددلا تينت لدا !هتنينن فتوش ركن ا
 ضعب 1 تسارور مص بحاص ىديسلارفاظلا ربزو رالسلا نباب نزرع قحسا نب ىلع روصنم

 تانالولا) ف 2 لاو لأ هد تك ةرداقلا» رصقلا كدر ناكو ابرازرز ايدرك ناك هذأ نييردعملا تراوت

 مث ةكاشأ كمخو ىعبراو كلث نس باجر قى روكذتلا زفاظلل ةزازولا قوت نا ىلا ةزيمو هسا
 لاص» نب 5-3 ند ميلس 5 انأ نيدلا م رزوتسا ىكذلا رفاظلا نارخا ناكم 3 تادجو

 كا ىدعو رالساا ن 2 لداعل | 1 كملغل م ةلو هداك أرمأ رداكا ند لاقت نبأ ناكو را ناك 5

 نبأ لوصو 0 5 امْدَنَع ةدامسوخو نيعبرأو عب عمد ار أ ةنس نا ل رمشر رشع ع عمار ءاقلثلا ةليل ١ ةزيج لا ا ا 5

 كم ل ال مردف ظل اس علا 0 مرالسلا
 تك 0 5 ةعامج لاصم قا دشحو شويجلا ريما لداعلاب 33007 0 كاحاإ]

 رهو ىلع ةرداقلا هد 0 هسار ذحأو ىيقلا هدولا نم الذي ةرسكف هئاقلل ركاسعلا لداعلا درَحو
 أ

 اذهو ّك دا نا ال لد اعلا رمتسأو ٌّ وكذا نسل نم ةدعقلا ّىذ نم نيرشعلاو ثلاثلا سيمخلا مو١

 الدي ىهو فاكلا ديدشتو ماللا مب ككل لها نم لاصم ندأ ناك كو ماعا هللاو لوالا نم سصا لوقا

 5 دا ةرازو تينادو امدقتت ككل ذدو ةرطيبلاو اظلرزيسلا نايطاعتي ةوداو وه ناكو ابلامعا ند ةقرد دنع

 رمع مالصلاو لقعلا بابرا ىلإ الئامامادقم امهشرالسلا نبأ ناكو اموي نييشيخ نموت لام
 5 دذلأ 5 ىنئستلا رداظ ناكو هيلا 00 |رييسم سيبأاب مد دمهرهاظي تيارو ذحاسم ةرداقلاب

 مل مب ماَق ةأو ن ورحل ةيردنكسالارغث ىل 1 اعن هللا همحر ىف سلا دمح ارداظ وبا ظفاحلا لصو اًملو

 ىهو هيلا امسير دنا ضوف سو 3م كك انه 00 همأر ردا هاذ أزو هب لفتحا هد اننا روك لأ لداعلار اص

 اقري اذ نفناصو هلأ ةذكه عم ناكو «واهاوس نيعفاشلل ؛ كسر دم ةيردنكسالاب را ملو ل حلالا هد ةفورعم

 وهو ناسزب هثرازو دف هذا دلع يىكح# أممو تارقعالاو رداغصلاب س الإ ذخاوي دعطاق الوطسو أ ةرداج

 ناويدلا ىفوتسم ناكو ىسينتلا موصعم نب منكلا ىبا قفوملا ىلع امون لخ د دانجالا داخحا:نم ذمموي

 مالكلا هيلع لاطا املف ةيدرغلاب ةبالولا مزاول نم ءىش ىف هطيرفت بيبسي هتمزل ةمارغ نم دلاح هيلا ىكشف



 ثا

 ا
 وه جرذم ديمز كب شايج رضعف هلكقنو قيرطلا هيلع عطقن ىلح رضحتت كم ىلا هجوم ىحباصل

 ديدح رامسم امهسأر قادبرج دحاو لك عم لد جالسالو بوكرم لب الحر نود [يبعمو لا عس ةوخأو

 ناكو رجدلل مايا ةقلذ لريسم مجول ندم م ناكو لحاسا١ قيرط اوكلسو قيرطلا ةداج اوكرتو

 نظف داما ةلقو ءافحلاو 27 ذخأ دقو 0 فرط ىإ لأ دغم ندو كيعس لصوف قير طلا 2

 اي هيخال لاقف ىحياصلا ىلعوخ اروكذملا هللا دبع الا مهب رعشي ملو ركسعلا دبع ةلمج نم مهنا سانلا
 الانا 52 ىجيلضلا لاقف هللا دبع بكرو حان نب ديعس لوخالا هللاو اذهف بكرا انالوم
 ملسو هيلع دل ىلض هللا لوسر اب :لزن ىتلا دبعم ما اهنا ادقنعم دبعم مارس ميهدلاب اابالا ا

 دبعم مارمنو ميهدلا هللاو ةذبف ككسفن .نع لئاق 0 ىنذ لجز هل لاقف تنيدملا ىلا رداه امل

 هسار عطق ىنح هناكم نم ربي ملو لابو ةابحلا نم 0 عمز مقخل كلذ ىعب 5 عميس املق
 فيلت هس ةدكانلا ىد: نم رشع ينافللا ف اةعكلذو قرييجلسلا وئاسو معم ةوخأ لدقو مدس

 بل لاسقو مهلانتقل ى جياصلا السا ىتلا قالا ةنديختلا ىلا لسرا ديعس نا مث ةيامعبراو نيعبسو
 مب ناعتساو ةوعاطاو هيلع هس تذخا دقو مكنم لجر اناو لتق دق ىحبلصلا نا

 ارقو ةلظإلا دوع ىلع 000 سار عفر مث ابهنو ارساو التق مهيلعر هظتساف ىحيلصلا ركسع لائق
 نم زاسح دقو ديبز ىلا عجرو « ةبالا ءاشن نم ككلملا ىتوت ثكلملا كلام مبللا لق ءىراقلا

 مسلو ةماعلا د دالب كتكفلفو سلا 1 نم 5 دعقلا 6 نم رع سداسل ايلا 5 0 اميقع اكلم مالا

 نم ةارما ىهو ةرسلاربيدسي ةيازاو سنا ىدحا ةنس ىف لتق ىتح كلذ نكع لرب

 هركذ مدقن امك ةلظملا دوع ىلع مسار عفر دقو ىحيلصلا لتقف املو لوطي كلذ ريخو نييحيلصلا

 ىنافثعلا ىضاقلا .كتكلذ ىف لمع

 اهديعس لجالا كلنا نليفالا 0 ماف ميلع طتلاظم# نركخاب

 اهدوع قدسار نسحاأ نك اه ”اهاظطى محرخو تم 0 اه

 اهذوس نم اهدوسال اتمحراو قىرشلا دسا تلبآق مقارالا دوس

 هلوق ثكلذ نقف دبَج رغش ىعتلصلا ىلغلو

 راثن رافنلا ضرع مهسور-ف ميحامر رمس دنهلا ضيب تحكنا

 راععالا لطم شم ع كا ا نعل
 هناسل ىلع ةريغل ليقر ةرعش نمو لاقف ةدير+لا ىندامعلا ةركذو

 رساو مالغ اي ملا برختلا ىف ةدنه ىفاقسملا عرق نس ذلا



 هاا

 8 ا | 357 711 12 1 220 5 اذ 00
 سانلا ةاوذا فرو ع اظاكن ارمأ هلوذ 2 هلئاق ع ةردبو كن فكل ةركيف ناش ككل نوكيو "رس

 ةورذ ىل_عاوهو راشم سار ىف راث ةبامعبراو نبرشعو عسن ةنس ىف ناك اهلو ةءاعلاو ةصامخلا نب
: 3 4« | 0 5 5 

 0 ذيامعرأو ندرسعو نامث هدم م َى دحمد مح لق الجر نوتس غنئم ناكو ندبلا كانح 3

 سار ١ 2-5 0 0 ددعو ةعنم ىف ةرداشعو مهوق نموه خرم الا مهم امو ةةوعدلاب مابقلاو تعملا

 بكلب ىذلا ميبلا كلذ راهن: ىصتني: مل انبكلام الف ةيلاغ ةعينم ةلق. ناك لب:ءانب روكذللا 'ليجلا
 نأ اس !ملاقو هنأر اونهكسو ةوملاشو ةوردصحو تفيشس ,براض هول نذ ُنَنَح ممل طاحا دقو الا ةاتلا قى

 نأ مكاعو انكاع افوخ الا اذه لعنا م مهمل لاقف عوجلاب فككعم نو قير نا كاع ةالأو تكل رد

 منع اوؤرصناف مكيلا كل رد الا ةسرحأ ى نومتكا 2 راف انريغ هكللم
 ا -

 ةانن ىتح ريشا مييلع ضدي

 -- قرص» تحاصر نضتسملل وعدب“ناكو اًبشف اًيش ىحبلصلا رما لكفتساو هنقثاو | هنصحنو

 ند ناو

 دبامعسر 0 0 نيتنثا ةشدس 00 هفكلذو ميلا اهادحأ ةليمج در اح 2 مسلاب ان ىنح 0

 هل" رداد ا ةوعتلا ر اهطا :ى"ةنذاتس رصتسلا لا ١ لعل !بتك والاظلو يراسل وا
 هلك نوديلا ع دقو الإ .ريسسمكو سمخ 0 7 مآ مئابتلاو نوصحلا دو ابط دالبلا ىوطف

 كل و 0 ف ذل ا لدحا طابل | و ةرمال ن.يكتسو هقطالبو 4 ابن ك0 حاج

: 0 1 

 بر طخ وهو اموي لاق نيت مالسا ا ةياهاج 7 هلم دهعبي مارما اذهو ةرعأو ةرنو ةرعوو هلي

 ضعت لاقف لاعد اهكلم 0 0 حر يثد اع كت طخ) م لا د ده لثم كو دا / م 3 سانلا
 ال

 ا موبلا ل 0 | فاطختو لل هماع ةطودحلاب ر ,هاق سودتق 8 0 نع | 5 : 3 1 ةابعل ١ 0 3 ا م 2 5

| 
 0 0 نمو به 200 ذ لخدو ةعيدلا دخأو لوقلا قى ىلاغنو ناسنالا كن كل د ماقف ندع ربنم

 اك اخد
 3 د نعم مينكسأو ل لازأ نا :دلأ ندي | ككوام دعم ذخاو اعيش 3 هلا رق 0 نيسيخو

 هك يام نرد نول ا لأ ةمام كد ا ل فاحور روصق اةدع ءاعيص ةنب دود 0 او مهرد2* نو هةنفجللا]

 كد ا انهما اب امل لاقف ةالوف كانَ نا دعسأ ابيخا نع انشا دند وز ل 0 5
 اج

 لاقو هضقف هننازخ نم هنأ ماعو مع ف كك رغب ءاشمد نم قزرب هللا ددع ن تكتضاناقف اذه

 مزع ةبامعت 'رأو نيعبسو 0 هك فى ىناكاملو «اناخأ طظفحتو ةماعلا 57 تذر - ةفياط هذد

 هناحوز  ىنويصتساأو هيلع اوروشب قل مينم نلفاحت ند ىنيذلا كوابل ةعم دكلاف يرعلا ع ىجحباصلا

 ىلا ف ةذجوتو اضأ اهدل وهو ديحأ مركملا فكل هدو هذاك ناجتساو بابش كند ءامسس

 0 ول 1 م1 | 0 7 : 3
 لاقي ةعيض اهرهاظ ف لزنو مه ثان ىلع اذا ىلح ايصخشس نوئسو ٌددام ىجيلصلا لأ نم مهت سراف

 اح سانلا روش 5 هلوح نم ةعم ندا فككيلملاو ةركاسع كميدذو دعم مارثنو ميهدلا امل

 هذلا روكذملا حاجست نب لودالا دعس ناكف ريخخلا نعاوفشكو سانلا رعذ اذاف ىحياصلا لتق دق ليق

 3 كي ا كلا ا كا : مانح ل 0 كد ل6 :نممملا] د3 ياام ةيراحلا ا
 09 0 ع ايلا 3-3 ر 7 ر ا 7 0

1-9 



 هاا”

 ل دد لاس نزاع رمأل ف ءرجف سادرم ند بح ند دود كل «كواملا 0 ديمو تلح بحايعص 2و

 ند تكانت الح دن ابيحاصو ماشلا سلب ارط نإ لأ 0 م جرخت درس ةسعن 6 روكذلملا

 ساحتلا  ىن د ىلع ند نيسح 1 ند دهت رصد ىبا هيتاك لاا جلاض ند دوج مدقتف ةدنع ماقاف راسع

 نأ بتاكلا مهفو هيلإ ةيعدتة سيو مقطعتسو هقوشتلا ابا 1 ها كي دست كل لفك نأ ىبلحلا

 للا' ءاش نأ ىلا غلب نا ىلارما يك اكل( سدكت ككل دن دسلا ايدل ناكر ارش ملا دعب

 سنسر 813272 00 لش ابله تسلا ل
 ميق دوه 3 ةبغر نم هيف ام !ةوظعتساو تيتاكلا ٌ دع اددسحتساف هصاوخ نم ةهسادعم ىق نمو سلباز دأىط

 ةاضتقا اهب بانكلا سدا ثول م بانك كى ىنا ككلللا ديدس لاقف هبرقل ةراشاو

 ايلف نونلا ددشو انا نم ةزيبلا رسكو  ماعنالاب رقملا ماامخلا انا« بانكلا ةليج ىف بتاكو لامحلا
 لذتلا نا تيلغ دق: هئاقدضال 0 ب رس تيناكلا هيلع قوز درجت ا 0

 هللا لوق دصق دق بئاكلا ناكو ىسفن بيط اهب باجا دقو ثككلبلا ديدس ى 06
 فى

 نورس اذكأ ايلخدن نل انآ © كاع هلوقب ككل كن دام باجاف؛ كواتقيل كك داب الكا ن اع

 ىلا هعويجم ى ةماسا ةياكحلا ةذه قاس اذكه هيبفو هظقيل نم ةدودعم ةذه كتناكذ“ 2 5 ام

 هللا سمحر ةيايعبراو نيعبسو سيخ ةنس ىف هتافو ثناكو ساحألا ندأ ةيجرن قرادرلا ند دحرلا

 ةذلاوركذ ى وناهسو ةريهلا فرح ىفروكذملا ىلع نب دشرم ند ةماسأ ةديفح رك مدقن دقو 0

 كد مهباع انكلأ قف غلابو ةديرخلا قى ىناببصالا دايعلا | ههركذو ىلاعت هللا ءاش نا ميلا قرح ف

 نيالا موب رزيش نصح ةلزلزلا ثمده ايل مدهلا تسكت قرت هنأ لد دل ليسلا كانك ف 2

 ملع 0 ه نويسيخو 0 لاث

 ىرس نييلات ايضاق دج هدلاو ناك نميلاب : متانلا كلمت 1 اع س ده ند ىلإ اع نسحلا وأ وِ ل ل

 .هتسايرل هيل ١ بكريو هفطال نوعا اورلا هللا دبع نب رماع ىعادللا ناكو هنوعيطب هتعايحو هلهأ ناكو

 نود دست وهو روكذملا ىلع 5 باق لايتسا ىنح روكذ لاا رماع لزب ملف هملعو هحالصو ه3 دومسو

 نموهو روصلا باتك ىف ىعيلصلا ىلع ةيلح ةدنع تناك لبقو ةباجنلا ليام هيفدل تحالو غولبلا

 ا و هيدأ نم آرس ةفكشلاد ىلع هعلطاو 1 فرو 4 اح لقنتا نإ 5 مم مةشواف ةيدقلا رداخذلا

 ع فكعف حل ام همالك نم كغ د ف عتسرو ةمولعو هيتكد هل 0 بر نءر ماع ب ا مل
١ 
 لمالا ةنياغ ديعسلا دخلا واميب غلب ىتلا هقراعم نم علضت ىنح ما ىلا غلبي ماف ايكر ناكو سردلا

 ًاليلد ا يح) راض هنأ مل لدواكلا ملع قى ارصبتسم ا بهذم': ىف ابهيقف ناكف ديعبلا

 2 ديلا سك 0 كفن ب 53 نولوقب سانلا ناكو 0 الرشع سيخ عت اطلاو لارسلا قيرط 2



 هلا

 هل انيبلا اهبشيلا تاك كه اص ىعاضقلا يلا ديعوب) لماما دا مما ناي سا ادار دمار

 ةنامالاو 0 ا 0 ل اركش ال ةننمال : نودو اكو ىلاعت هللا اجلا نا ةركذ ىنايسو

 ككلفلا سوساج لوقي ا فو مط ارتحالاو ةدئازلا

 قماحستلاو ةعاقرلا عدزوب لقو عمساقمحااي

 5 تلف اهيف 0 اقل ىر يشن تامدقلا)

 ةانقم ءاب هر ل : اي فك | سني سما يتفا 00 ح ىلا بوسنم وهو

 سيخ اهم ناضمر رهش رشاع ءاعبرالا ىبرهاظلا 31 تناك قارعلا ضرأ نم ةبرق ع اهنتحت نم

 هديحر د ايعيرأو نا 00 نادت  فسصتنم دحالا ةليلرخا فوتو ةرهاقلاب ةيايثلتو نيعستو

 و قولو كك لان نورعلا عضوملا ف 4 سقملاب ناكو ككل ناتسبب قوت دذأ :كلحيسو ىلاعت هللأ

2 66 6 050 5 | 00 | 5 

 ناك 2000 هئرأ ارو ادم نا ناضمر رد عبوس قى ةيايعبرأو نادل تب نس ىنارجرجلا

 5 راك نك 0 3 5 همه -.
 اضود ملح هلال يلو نسخ ديد امث او صم ةوعتح عبس رصختسملا

 رد ةعلق  سيحاض تكلا ديدس كرفللا 3 فما ندا عن ند دلقم ى 2 ند ا

 ل ان 0 هذال ذفقلم ى نمد رزيش ةءاق فككلم نم لو ادأودو اميرك سفنلا ى عوق ع اعايحس 0

 ما 0 ديد ا 2 دقنم ىندر رمح نورعملا رسجلا برقي ةعلق 0 ١! رواجم

 ةدالوأ كك و ةذد 8 لرد مأو ةيايعبرأو نيعبسو عدر أ دنس بجر ىف ذ نامالاب اب ياسو اهلز انف اهذخام

  ىنب نم ب نم لك ككل هكفو انتم هدف 0 نيسيخو نيتنثا م ةلرلزل ١ ثءاج نأ كا

 معلا ةنف ماشلا بحاص ىكنز نب دوه .نيدلارون ءاجح ترغشو ا مهريغو ذقنم

 تيزرخاو باجي ةلزلز بداح هنأ نب دلا جالص ةريس تاك ىقةادك َك نيدلا ءامم ركذو اهذخاو

 الف ثككلد ريغ هذهو ةبام سيخو ندتسو سيخ ةلس لاوش رشع ىناث ىف ككلذو دالبلا نم اريثك

 ىروجلا نبا ةركذ ىلوالاو ناتلزلز ايه لب طاغ اذه نا هيلع ضقاولا_ نظي

 ذح دمو ءامرك ءالضؤ ءارمأ ءابجعت 00 ةئايد ند جرجم ادوصقم روكذملا قتكللا كد دس ناكو اضيأ

 2 - را ةربيغو دوقعلا 0 ف

 ل معي اضا ديج رعش ل ناكو امدرد ل طابخلا نياك م ءارعشلا نم ةعايج

 هيرضو مل ككوايم ىلع د

 ىقمع 1 اظيغ .اهنيلخ 0 نم لكيت َك ىباقو 0 وطسا

 داو. افتح ميقاع انا ريصيتماو

 | ك2درذد هنأ مع مرمي حل د هذنع لق 2 ةرطفل ١١ ة قب اقكصتم 0
 00 -_ . وك 7 6-2 -_ - ى -_



 تأ“

 0 اد د انينلثو نيكلثون ا كم ا ةرخآلا هدا ند ةيت هايل ةرادص حر ل نيتتالا | مدل ا

 ّس دولا رهاظب دل لااعس ردد نأ ىنطا فدك ىلعالاار دلاب 0 عدلا ا

 000 ناكو ى وم الا نآورم نيد فككدالا دبع ند ديعس ىب لل اد ومسكم ةريدلا ءاننك ذ هنيأر

 بوسمل 3و ةيت 3

9 0 

 ككلمو ماشلا ىل لا لدتا لاوحالا 6-5 هةر ىحاوتلا ةككللو طساأو كك 0 كد لق ةلودلا

 عدل دءاقوتلا را 5 ىبنتيللو روم شمم مرلا ع عد ' !قاورغو# بز حلاو ماشنلا دال نمار | 1 اضيأ قشمد

 تلاسطو ةكودلا | نيس ند قرش لاعملاو بأ ةلو 0 ككلمو ىاعت هللا ةيحر دداصق

 عقاو هتنيقاع ند ثكثلاثلا ىبلا ف فلتلا ىلع هنم ىفشأو 0 هل نت ً كلتا قى : اضرأ هذ كيم

 2 ةدنع رجسي 00 ةئيمط ةيلع لخ دف 0 الا هقس ع دقو ابهنع ل ابنم غرف ايلف ةيراج

 لاقف ىتميلا 5 رأ لاقت نرسبلا ةدبد هلو 0 ككسجم ىنرا هيلا هل لاقف اللق قافا اف رسعلاو

 ناضمر رمش نم نيقب ن سيما دحال ةليل قوتو ردغو قالح دق ناكو انيي نيييل لا ىلا تكورد ا

 وكأ هذكر ةدعتا كيان مايا ةرشعو رهشا ةتسو ةنس نوعبرأ ةريعو ةيامثلثو نيدامثو ىدحا مدس

 ند ع إ قونو ةلودلا 0 كل ض رق أ هثويدو هتافو د 2 ىلع نقا مل كعس 05 انضقلا

 ناكو ةياسسمخو نيعبراو ثس ظنس ةرخالا ىدانيج رشع عب أر ةعمجلا ونار ركذملا ةوخالا هك

 اديوم تا

 مثاقلأ ندرو نضل ند زعملا نب زيرعلا ن د مكاحلا ن د هللأ نيدزازعال رهاظلا بقلملا ع مشاهوبأ

 نقف ةعح هننلو 1 هتيب لها نم ةعايج ركذ مدقن دقو رصم بحاص هللا دببع ىدبلا نا

 يتايس ايك ةيايعبراو ةرشع ىدحا نس لاوش نم نيرشعلاو عباسلا ىف و دقف ةابآ نال ةدي هيأ

 اوماقاف همدع اوققحعل نأ ىلا ةر انأ نوعبتتو ة ةروهظ نوجرب نان لاعت هللا ءاس نإ كحد

 دالبو ةيقيرفاو ةب ا ايدل مك تنناكوأ ةوركذنلا يالتمعل] نمردعت ىنلا هود ىف : ركذلا هدلو

 وسار كت لولا | يسر اهيفو اهرصاحو بلح ريدم دال ليلدزم نع عاف دسك ماشلا

 ابعزش اف روك ذم ارهاظلا نع ةباين ىنادوحلا ةلودلا كفحب نب فيرش نب لئاضفلا ىبا مالغ ىحارجلا

 دالب رثكأ قلع ةلمرلا كتتحاصا' نئودبلا :لفغد 0 جرفم نس ناسح بالغتو اهيلي ام ىلع لكوتساو هنم

 مسقلا ابا ةلودلا .بيجن رزوتساو اهحرشن لوطي بابساو روما ترجو رهاظلا ةلود تعصعضتو ماشلا
 مسمر قرهاظلا دلال مكاحلا 2 8 ىنيقفرملا نم ىيدبلا عطقا .ناكو ىتارجرجلا ديحا ند ىلع

 ناكو ةراد ىلا ليخاو را 1: داقلاب حبلا رصقلا باب ىلع ةيامعبرأ و عبرأ ةنس رخالا حك

 م تاقفلا نانبد ىل هب ىكلاو دعد مث ا 5 تدعم عطق هدد :ايخ هيلع ترد 3 نبواودلا صضعب لو
 ىتدذ اج

 أو كسلا دايرالاب مدخلا كى لقملا نإ داع هلك اذهو ةيام ع ت١ 5 الرشع ى 2 00 رماظللر زرد مث 5 :انيعتزاو
 كح 0



 أ

 ىف ارعل | 5-2 كك ند نايثع مساقلا وبا لاقو رايد ىتيايد 9 !رماو هللأو سا دلو دلا 0 لاقف

 ند دج ردنا هدأ ىضاقلا ةافاآو دقو بلحب ة ل ادذلا فيس رب مالا سلجم ثرضح ةيرز نيع ىضاق

 كاش اشو ملل نااق هداشنأ ىهنذاتسار 2 م اج ردو غر اف كك نم جرطف ىروباسيلا 5

 م ةكدديص 5

 ذفان ككرمأو داعم كوابل 2

 يس ككعوط 02 نم ف ايلف

 عدلا غراقلا

 _ثيَس ةرضح ىلا ًالصو دق م ندروي كلل

 رصم لمع نم بابث ثحختو ردد امبنم دحاو لك 0 ةفيصوو افيصو رم اهبل ثعبو امهقح

 ةايوط ةديسق نم امك اكعا]

 تف قرشا | أرددو 0 كامل م

]0 

 1 مل

 هذه. كك[ مكبمن كلذ نسم
 دبا ا ل

 ةردب ليت 2 ةفيصولا كن

 مكوح كداخحل مك اتكولنحو

 نم ان ادد

 لان
 ىبننتملا م اصوصخ ءارعشلا 3 ةريثك ةلودلا ١ :

 نلاب هل رمأو ا ايمض ةلودلإ

 يس افورعملا مساه اندا لايعس نايثعو بأو دجت ركن هدأ ناكو ةنعم 0

 بورشيلاو لوكاملا ثكدوج

 0 طاخد 1 سيلف ح موكل ةلخفل قرالا سس دلو دلا ليس هدأ

 انلاو ا

 مدرد ىفلاازلا جانحم تكديبعو

 عدلا ف ذ تلعفر انيد

 نعر ,عاشلا

 6 ماقو ايبلزناف ةاحدسو ةلودلا
 لاف 3

 0 ددحعلا ةيلظلا اضدل ا

 سيبقلب هحبب ىه ةلازغو

 >0 ام طر ل هةر 2 , انك ْك دال كك

 ةقيطلا 0 :قرطا را تكل اال

 0 لف ةنايثلتو قلل مت دحلا فذ رع عباس دحالا م هندالو هناك لوط مهدادعت فى

 كتاس 00 رقص نم نيش سيخل ذ ةعاس عمر | دقو ةعاشب سداس ةعمجلا 1 كود ةيايتلتو ذك

 يحرم نآكو دليلا لخاد 0 ةمإأ د 0 3 3 نذدو 0 كا لقنو ب امد داس نيسيخو

 ىد ذلا رابغلا سضفد نم ع عمد دق ناكو 0 ردح

 ناكل ديعس ند 0 دبب نم ابعزتنا 3 0"

 ار هاجم : ل ىو نم ل كلان نأ

 مس م ]| 6 :
 دو دب اهم 5 نيئلثو نيتنثا د ا بحجر 2 00

 كل اذاو

1.8 

 ّق ننيحو تن هدم ةدحل ىف 0 ةتحح ع

 0 رد دليل هلكعو انش هتاورذ ىأديلع مح

 قى تلخت فقكلمو 5

 ١ ا ى تثبارو جلا كيحاذم
79 

 ع م

7 -_- 0-7 
 ك
 دنأو َك د ند سارف هاما مل وهو كيعس ند نيسحلا نادمح ى ماد

 مجينملا نبا لوقي هبفو افوصوم اعاججش ن
 اكادير نحت اباتللا قا هلا زاك الالف

 انا
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 : 16 1 5 1 و 001 "ل 5
 مدس ندم تد ةورك»د عاقبإ لع نمزعو هبلق نم ابلحمو كيد اهمرقل اداطحلا ديعد اهديسسعق لايجلا

١ 

 ل اقو ّط ايدحا نوصحلا ننس ل اءلقنف اهيلع ناخو ريخلا هغلبف ةردذ أ

 قافشا نم طق لخا مللو ثهقفشاف تكيف نويعلا ىنتُجقار

 َك الءالا سف اك اد_يسم ةككتسبف ف دسح-!ودعل | ةتيطأ و

 قاب دوا نم انننليبا' ىذلاوإ اديني: ىنركت نأ تيقلتف

 قارف نفوخ نوكي قارفو رج» قفوخ نم نوكي رجه بر

 اضيا ةرعش نمو اهننم ىه نعل | ) ءاعا هللاو ىروصلا نسحملا دبع ناويد ىفاهئيعب تايبالأ :ذ» تيار

 عرغل | 0 اكطل | كيم 0 نص فاك

 سار ابا دعب يدل هبل سجلو ىل وق زم *مكأ ةلو | . قيس مسيل ل افق
 ى :
 م 6 كك اعد ىوسحج كنل ااا كك 7 هلاعذ 3 9 ءكل 1

 لو كلا اشف

 _ف سرحش ن رهو مط كف 3 رانيد يقل لغت ظةقورعملا مدلل يسطس لايدات دع عيض ةاظداو هيسحتساو
 تت

 ةيدعلا هقش فو مك ىلا اسعو هينذ كدا كل 0

 37 مل ن رع اينذ م 0 ةديع ةم دل ل مند أ اذا

 باقل فك ناك نيح ىاغفج 1 نةدكحو ىسببلق راصال ول نرعأو

0 

 ثلاثلا ثيسبلا ىنعم ىف تيبود 2 ميه 5 يت قوصلارمدياريقفلا ىندشناو

 كتدد ندم ال ها مك ريغ نم تعشل ادق اندوبع ازكضحعت 5

 020 تلك لك هك دع 6 كوم لا قو أو نبك اودنص 1 م | 3 5 5 3

 نكس ةسبلا ثر ىبارع | ما هنو دش ءارعشلاو ميس حشد اموي ند ا علودلا بتعيسس 0 ىدحو

 باح ظني ديد عجو

 لقا سا و دازلا دغن دق تلك ةل مو 3 هك دك |

 برعلا كرولا أع ىدهزس 0-0 ابو دالسشلا ك1 3 ترتسم

 برسلا م روج انخ كك فكيلا اش رضا 10 0
2 



 ةثا/

 مشل نم تاس ةنم كنناكف ةيبطع ةليجت ابايثو الاومأ اهيف دجوق اءليح نم دعم ذدوو هذ اوح

 هليل ةرشع عب رال دحالا مب هئافو م ةدعاوق 0 هطلاطل عشك مث هةداعس اكلك

 راد ىف نفدوزاريشب ةيامئلثو نيثلذو عسن ليقو نيثلثو نايث ةنس ىلوالا ىدايج نم ثيقب
 هللا همحر بقعي مل او تنس نيسيخو اعبس شاعو ةنس ةرشع ثس :ةكايبلا ىف ماقأو همكايلا

 ننكر نس ةلودلا دضع.ك| سراف دالب ميلسن ىلع اقفناو ةلودلا نكر كر ةوخا هضرم ىف ةاثاو ىلاعت

 ملعا هللاو اهملستف ةلودلا

 رصان هيخأ .ةيحرت ىف هبسن ةينال مدقن دقو ناديح نب هللا دبع نب ىلع نسحلاو بأ ةلودلا فيس

 وشب ناك ءرهدلا ةميتي بانك ىف ىبلاعثلا روصنم وبا لاق متداعا ىلا ةجاح الف نسحلا ةلو 00

 « ةحاجرلل ميلوقعو « دحامسلل منهيدبأو ؛ « ةحاصفلل مهتنسلاو « ةحابصلل مجو | اكولم نآدمح

 ,لاسمالا ةليقو « دوجلا عاطمو « دوفولا دصقم هئرضحو « مهتدالف طش اد مهن دايس روهشم ةلودلا قيسو

 دعب كولملا نم هور كاب عمتج# مل هنأ لاقبيو « ءارعشلا 0 ءابدالا مسوعو «لاحرلا ظطعحمو

 اذ -نلا تلك قوس ن الملا امناو ءرهدلا موجلو «رعشلا خوبش نم ةدابب عينجا ام ءافاخلا

 هللا دبع د ئددا نم لك ناكو مل زازتهالا ديدش رعشلا ديجل ا م أرعاش ابيدا ناكو ءاهيدل قفند

 روس د هادم نم أراتخأ دق ىطاش ا ك0 مر صايقلا دهم نبأ

 دقو يرق ني كفو فاعل ل 0 باه نمو ثيب ىالا ةرشع ةلودلا ىيسل

 3 ة ىبلاعثلا هركذ لوالاو ىصيبقلا رقسلا ىبال تايبالا ةذه نأ ليقو عادبالا لك هيف عدبأ

 رهدلا 20-5

 ضمغلا ةلنس منافجأ فو ماقف كود وبسصلل كي قاسو

 صضقنمو انيلع ضقنم نبت نيف مهحاك راقعلا تاساكب نىوطي

 ضرالا ىلع ىشاوحلاو انكدّوجلا ىلع افراطم فوك دبا ترش دقو

 بيم تحت رضصخاأ قرمحإ ىلع ر 3 تاكتملا و كا

 صعب: نمرصقأ ضعبلاو ةغنلصم ,لئالغ ىف 0 دوخ لاك داك

 وبا ةانعم ذخا دق ريخالا ثيبلاو ةقوسلل ابلثم رصع» داكي ال ىتلا ةيكواملا تاهيبشتلا نم اذهو

 لحم مهد سراف ىئلاقف ىدادغبلا بدوملا ةوخالا ندد جرغل ١ ع

 ادرب صلقو اذرب ىهراف نسيذرب ىذا تالا سبل

 اةاشح مىرلا ككولم ثان نم كدر اج هلو دلا 0 تن د اكو لذعلا ند دي كلا ديعل ابنا ليدقو
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 ناكو 01 نيسيخو ىدحا هس رءاشلا ىدمالا نبا قوث نأ ىتادوسم ىف ىطخ# تدجحو

 لها نس 6 كام هنكل وه نم ملعا ىنح 0 هيسأ ىلإ اآءاغقأ ملو ىناجر رك نرغلا هقيط 2

 هذه ب يراك نا ليتحيف م نيعسلا ع ءداز دق ناكو قار ءلا 5 52 دل ةديللا ىتعي لكلا

 هللاو كف طا | مسالا لوبعملا ىقاثلا اذبل نوكت "ل ا ةيجرتلا ةذد قا ةروكذ <30 !! تابالا

 ىف طساوب هنئاالو تناكو رعاشلا اذهو.ميقفلا وهف طساو ىضاق ناك هنال لوالا يجرتي نكل ملعا

 رش ثلاث نينثالا ةليل قوثو ةياهسيخو نيسيخو عيبسلا دس ةجلا ىذ نم نيرشعلاو سماخلا

 دلبلا رهاظ هلهاو ا ع نذدو نينثالا مو هيلع ىلصو طساوب ةنايسد نايت مقا جلا عجز

 دما ىلا هنتيسن ناو ىدمالا ىلع مالكلا مدقلا دقو ىلاغت هللا همحر

 مدت 5 سراسف داق بحانض ىنايدلا ورسخاتف ند هبود ند ىأ نسحلا 0 ةلود )ا دايع

 هك م لوأرو كفانا دلو 5 داليعو الريهلا لفرح قى ةلودلا ردم هخأ ةيجرت 36 ةيسل مامل رم د

 مود امدلا دايع ةرخا مثالث اوناكو تك سلا تانك 9 تتسلز اناكص ةودا ) َن راكو هيود ل

 كل هاكلأ ئىرخ > ىف ةركذ م دقن دقو ةلودلا دضع دلاو وهو 0 0 0 دربك
0 

 هل 6 ا 1 ةماتلا مهتداعس ببس ةلودلا داع ناكو اكلم عيبجلاو ةلودلا
 رعم

 افرط ثرح 3 ةلاطالا نزوخ 0 ناكام ل ككردا]“ رو يكل -- تليعشسلا] لو دلا ندر

 سابعلا ند نوره دهتو ودأ 553 ااحلا لو نم ةرمأ ةيفيكو روكذملا ةاودلا دانيغ ةلككلت بيس نم

 سيكل تاكل انكم ةدلناع ةليلع 0 هل 'تقفتنا وكذا ةلواكلادامعلزا كفر انا ىف ىنوماملا

 ند لود لضع هك كفن مث ةماعتس نسحأ ١ 5 عرلار ىمأ اوْساَسسو سرافوز :اوهالاو 1 ءلا أ وكلم

 معسل 0 ظ ةعم نكي مل ١و لاومالاب ةويلاطو ةدامحضأ 0 ةكلم لدا فزاريش 5 اق هنأ انئم

 الك دفان 0 0 ةلئسأ دق ركفم وه اهنيبف ثكس اذل متغاف لالحتالا ىلع ةرمأ فرشاو

 ل 0 دع 80 لناس 3 عيضوم ان نم تجرخ دق ذبح ىأر ذا ريدبدتلاو ركفلل دف

 6 لاق ةيحلا جرت ن ماو ملسر اضداد 0 درا أو نيشارفلا اعدف هيلع طفلك نإ ادع ا متم رخآ عضوم

 5 ككلذ هو_ةرعف.نيققس نيب هفرغ غنا ىضفي فقسلا ككلذ اودجو ةيحلا نع اونعبو اودعص

 ل رانيد ىلا ةباسسيخردق 0 أو لاما نم قيدانص' ةلدع اهيف دجوف نتف مهرماف

 مق مارختالا ىلع ىب ةْسأ دق 0 را دعب ةرمأ داعو هلاج .ر ىف هقفنأو مد رسف هيدي ني ١ لالا

 ا رماف ميابق دلبلا ١ بحاصل ناك طاخ هل فصوف قذاح طابخ نع لاس ابايث اهذ عطق ا

 بتسبسلا اذنك ةملط هناو'هنحاصل ةددع نساك ةعبدو: ملف هملاأ هد ىعس دق هذاإ جذل عقوف 0 ناكو

 رم هلودلا دامك بنجع ايقاع يدنا اقودنص رع نئنلا الا ةدنع سبل هنأ .تفغلح هيطاخ انيلذ
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 ءالإ مصب متسرو باومملاب ملعأ هللأو ا هللأ همحر قشددب دلو هناو امويرشع ىأنأو رش ةعمسو ةئلس
 رب

 نيت 6 لادلا رم ءارلا ن 0ك ءاهلا يتفب زودرهو ابقوف نم ءانثملا ءالا] و ةليبإا نيسلا نوكسو

 هنت
 للا نم# 0 ابلاو ها ا سلا مضي طويسو ءاز اهدعدو وأولا ع اح اددعلو واولا نو

 0 | ند نيسحعلا ن د هللا ديبع نب دهن ند دك د كعسوي رفظلا ىبا ند ع ء لئاضفلا ونبأ

 ملاو حالصلاب طساوب فورعم تيب نموهر اذلا دلولا ىطساولا لسالا ىدمالا رفعح نأ
 نا ريقلا لعدم كلا مضر ئاشلا م ىلع اهقفتم ةدم اهب ماقأو ادني يق ا

 اق دص نب شيعي مسقلا 1 ىلع هدعب نم مث ل لحلا نيل بحاص تكرابملا نإ ترا 2

 ثيدحلا عيسو ةرظانملا ى مالكلا نب نا جزا اند هناا ةيردلابمدور د هل داعاو ىتارفل

 مك راصو .ةيايتسو عبر | ظنس رغصر رخو ا هد ءامضقلا ىل اودو دادغببو ةدلببأ ةريثك ةعامج نم

 0 اكو ة.طساولا لامعالاب ىارشالا 3 مب !| قيضاو# ةرركد 0 ضدسلا نم لوألا حرا مس كت

 ةرداسلا _تاينالا تككلد نيف ةفد ار راعشأ هلو هياسحلاب 2 ظفرعم

 0 اهدصلا لعاو مص يعدو اهران ىيح م اراكن ءتامإر
 ملحلا 7 ىسنشت هناجسا  تزدئناف ليالبلا هليالب ١ تجاه

 0 رح 5 او ميدقلا دجوددلا ع و ىسأ ى كو 16 وج كشف

 | هةواسن اسكودن مايلبب كل قاع ولو اداج ىو اولا

 1 م حم ولست صو قتلا 0 اعباط اطفولسلا ع ةوه تحل ال
-_ 

 هوو
 يي

 ىبتنملا ماقسلا غلب هن ل  ىعم سف ككيلع نع جل كك كك

 اهملا ل 1 0 كر ا ك0 هنوصغ - لدم عزرجلا ن ناك تيب

 اهلا نيع تى ام نسحأ فكرا هلق ىقنلارو هالزغ : ن2 | ع تحتمو

١1 5 
 3 داو طرعغعسم كر 56 2

 ايلا يسبب ل مكمود 0 ذا لك ابنا لل ىندانعل ناك كك

 : 5 2 : 0 ١
 ىبتمأ امو نومتأللا ل ةابمنو كعرأ امو ا قى لداوعللا 3

 ىبعشن ال 0 كك ايحع لم 06 تكاايعلتتلا اوِلاِق

 1 ف كة فتك الوب عج قرا الو تكيف قاشعلا قشعا اك

 ا مك كد وح ىقحتا ال آل ههلإأ د وسلم كفاني الأ ه دب دو اذكك تلق ةقبقر راعشا ! كه ءدأو
0 3 



 2 0 ودأ اا

 ابللا ضعو. ىف ف انيذاجتف ىئئايض مع

 0 1 ىرد ا ل اكد دا ام هللاوف

 2 عمدلا ن 05 ع || لع
 د
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 قولا ىكع تالمعيلا ككيف كناغأ

 0 2 لرقدبضأو 3 6 عواشلا ءانحاأ اا

 7 ذدأ م هاف :الا اذه ن

: 1006 5 1 
 دايقلا لاقو 2 اه هللا ةيح ةيبايسيخو نيعبراو

 ان لا

 ملا انيجعف لاق

 ريع | نوكسو ميل | 8 ٍا 2

 فوردملا زودره ند متسر ند قلع نسحلا وبا

 00 4 ندرحاتلا ةيلح فزريمر عاش

 هنم تلقن لينلا تاعطقم ةاهس ىيطل

 ةليلو طويس ىف مول 0ك

 0 0 مرمعت اكل

 واولك ن .,ىصخلا تكلس ق.لطلاو

 ةويرجص ر دغلاو 2 ردطلاب

 هنأ أولغ

 اضيأ هلم تلقنو عبد دد ميس اذهو
 6 9 ١

 ظينزدح ا ضورس م نك

 تللظف

 كش تار ل ا

 انصفالا
 مكوك كلا 1
 ةرهاقلاب ل

 5 خحانض

 أ ىدلاور

 قالك ثيح بحعا

 ةدلو ىنربخأ سب

 ىسبادإت لح كت ااا ىكداللا

 د ع نكلا 2 د لوزن قف : مث نول 5 ةدع 0-0 0 يئس ا أريختم

 لاب رك

 ىرعش نم 0 4 مسقأ لاقف ندر وك دلل نيتبلا

 م أوهو ء ءار اهدعبو ءا

 ىناع انسلا| نب 5

 00 0 لخ دن رعش ن

 نيرشعلاو كلما اثلا سيمخلا 8-6 كود ةاب | ا

 - ان 2 0 م ا 000 لا 0 اناق 2 ازذذللا

 روكذملا ربسم ند

 ةقوشتنااو هننأو ىنلا مانملا انا دل كت”ركحاف

 اهتم ىندشل أو اة ديصق نم

 كتير قاضي اهم ركاز اوتكل
 كك د كيل | 0 4 كتان

 كي كل يل رت را تي لكلاب
2 

 107 دل 2 0 | سمسم 00102 2 0-1

 00 رفصرخاوأ قف قوتو تدل أونا

| 0004 . 0 5 350 
 7 نيعبرأو ع 0 مع كلا د

 روببشلا ار أ 2 امثل أ ندا ءابرد ةيقللا

 رخآ نآو د دو تكد ةدا اجلا لك هيف داحأ

 طاغي جل انتخاب نك ا أ ٍإ لفقردص

 3 ب بطر طقس دف 0 95 0 1

 ماع ل طقني ماهغلاو بتكحي يبرداو طر اا أ

 يح ا( ك1 ,تظاوكو ا
 0 إو 0 - -_ 3

 سفنتدإ كك مط نم كك و

 ع 0-0 »ل | ضورلاو | رعود سج ال

 سجرلا هيلا كرك ا تملي ك

 سرعت ناوسبحخت دكه 5: دك

 رساش نام

 10 2ةسو ظافس نا كدا اةرديعو مطقملا هعمل نثدو هر ةرهاقلاب 5 ةرايسو 0 0 0

 ضع لد تبارو امويرشع ىنثاو
 ذا 5 الا ا لقدأو 5-9

6 

 ناد شاع لاق هنكل ل ةانرلا ركن
 نيعبرأو 4



 ميج

 هلل

 هددت نادنازلا تنرتطتكحلاا ل كانا 5 ند قكلرا
9 - - 

 5 7 نا -. 8 2 1 0 * 5 ِ 1 0 : ١
 ةرامسيخو نيثلثو ع عمم لبقو كيش كي نر لس نابعش 6 سييخلا - فوتو ةريثك ا هل
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 2م - 0 ال1 7
 كيم انحلال ندفدو دأ دغلسب م :افو تناكو اموي رشع ظعبراو رهشأ مقلق 0-0-2 نوتاسو عدرا 1 22و

 ا ماللا دوما ا 3 روكدمو ةزمبلا رك كلف لاعن هللا هيح ر شب رق رباقمب ىدرغلا
86 

 5 لل يسوم وسيم اهدعتو ةدحولا ءايلا نوكسو ملل نيعلا تكد ىسبعلاو م ءاح

1 

 ردسعي» د. وكذتلا_ كسن اننا قا مساعأ الو 0 ل مسأ و هدو سبع لا ا
 تى ١0

 ضيا 1 0 نكات والا: لمس

 |[ ٍ | ا
 كي فعلا دبع ند دحاولا كبح ند كغ نسحلا ا ند كاك ءاذزلا ا ندا نسحلا ويأ

 كتان ثا ىف لقتت امدقم اسيكر اعراب ارعاش ناك نيدلا تبذسم تقلل ىصوملا ردمسم ند ديحأ ا

0 

 اح اس

 دلو منا مناويد ىفركذو نيدلجم ىف ةرعش ناويد تيار ءارمالاو كواملاو ءافلخلا ع ل.عوملا ة,كذ ا ل ا 0 :
 دنف فص 56 هلوق 00 نسامح» نمو دمأ مب كيد

 ققيلا امبدول نم |دسح اشرل همطدتعا عل ارغل د اهو ىلا ذ م سمشلاو لاو

 اسما
 3 دحلاب لىر 6 جاعن ايانملا لع ع ام كح 0 طل

 5 رق 00 الا ل مس ةيناج ملس عم ازربب مل و

 ناكو ىروصلا جارسلا كجم نكيعجمد نال ىباريمالا تايبا نم ةذوخام تايبالا ةذهو

 د دلا] هل !اسعلاو مراوسلا 6 تعتز 1 - مييق 8 ا نقش

- 
 اذ ا 5 8

 اجو لاعالا نكات ك5 ' مجد | .لازغلا ب 0 كدم سمشلاو

 ءاسورلا نحب ل اك اضرار بمس ىنبارعش .رمو

 ١  0220ا دال 5 01 تق علا 08
 بازءو كا 2 كادح ضرالا لع اد ل حا كل 3 تا امل

 بلدك لمد ]2| هيمسسحلا يسمح اسدو لاسم ل ب سمه ساشا اهمال همست )ول ا ا امنلا تأ ادذز عع ل 2 <5

7 86 0 
 رد كا مثانغلا ى دارا ند سح لا دبع د قا نع ىناعيسلا ةاذدح ام ا لأ بدرغ نمو  0 000ع 0 0 3 0 .ءأ6

 كد 3 ل ةخالا نان فقورعلار امغلأ كاع ند كح ند ديحأ ٠  215ب 0 ع هنأ بسلا 2

 6 انا -- 0 -_

 كلام لامي اسم م سعو دج روج لكم عياضلا كسل كشتات



 هل

1 4 7 ٠. | 5 1 1 1 ٠ 
 يحس 30 كك امهددقو ىدسستف ابو مه دكا ندولا " اروح

 3و

 انتولأ دايعي نم لكم لقح رايك هعمل ىوهلا ران تقرحا نأور حلا

 نيدلسو عبس دس ةدعقلا ئذ قازرخابب سنالا نيبلعد 3 ىررخابلا لتقو

 بهو ءاز اهدعبو ةنكاس ءار مث ةدوتفم ةيجعم ءاخ ىفلالا دعبو ةدحومللا ءاب نك زرخابو ارده

 مقرف ءالضفلا نم ةعايج اندم نح عرازمو ىرق ىلع لاكش روياسيت ىح اب نم ةيحاب

 3 3 هدهد بمهذو ةيايعب ١ و

 1 0 تا كل نوسح كعا رظ عاش رويشملا رعاشلا ىرسسبعلا مافآ لك سلا ودا فكلما ل
 0 4 2 3 كر ج0

 تيار اهرب اكأو اه اسور 0 ان بانجو بمد أرملا ب ادر أ نم مدينو نت انلعهلا 2 احح 5 8 د قل كا 1 5 5 ا علا

 تيب نم ةيفاق لك قام 3دعارك 3و ةافقو ةيطست اهل 0 ةسفنب ةعيج دقو طسو دلجم ىف ةناويد

 ةدويتح# بلطاخ» هلوق 5م هدذهو ةر رماد ىنتعاو

 1 32 فلك نىرسم ءاض مه نءاس ةسحعملا ردف ل1 م مك
 : كال ك : 9

 د رق ريغ تف بلقلا 0 و مل اه 0 0 0 نايس

 1 لا ةرث .: مهر امئاو 0 كش ىسهزسع 0 ىناكام

0 00 5 . 7 | 
 (احيمعلا ترتخأو ىنسحلا تثهرك 0 اكشحو ل نو كاسح كر

 اين نوريفلا كلا ن) ادي يعل رانا كلا

 ةادايف ايش رك كلا :اهكناد ل لام 0

 ةأوببف ييقلا ءحوسلاو ىتيدب 5 نشحلاب كر

 ىدتلا كفار ردذلا ف رفا كلذ ل
9535-92 ّ َّ - 6 3 0 5 

 تح 0 : 0 ِ 1 1
 لاقعلا و لعب مما سمسم ندم و 06 2 مسمن ل نا 7-1 انس

 كاستل لاز ا همس ل جرعأ اول اقف لامحلا ىلع ةودسح

 ا كنا ادم هسا

 0 دلا نم 0 ددنمق هدا ىلا لصو دقو ءاسورلا سصضءد

 انا

 5 3 10 2 ل
 نع قع ل دربي م سسس# كو 0 در ذأ فكب د ةهةددنيح

 5ل يح 8 قارغالا كن 3 ةمحل ىئكن نال ف رك دل
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 ةعكابا ايدف نداجلا كت نا 3
ْ 

 و ر دا م لتس ا كك رشم

 نافل رجاعلا اذه بلس ايام فراحلو
5 

 م

- 5 

 ارعب رص 1 ندع ةوهسسو

 كقرادرص ةافو كرساكولوةبإ ام لاحم ل ودعلا ا

 ا د ةير قدي ترفح ةرفح كف مدرت : هنأ هلو هم بربس ناو ب .اهعبر و 5 كاس سيخ 1

 0-1 تنل 0 مببج ند ةلودلا رخف رب لاح ! 3 ذيج 5 6 ةركد ىكايسو د يعبر الأ لف هد دلو داك ناسارخ

 هدد فش فك دل او كني 1
 ا

 ىبدا 00 ند نسحلا ن قع ن اء : ركل ودأ

0 

 اكل ختح

 ا 7 راح
 اح

 ا 5

- 

 ةرصع دحوأ ناكر وبشملا ر اضن مك

 1 ٠

 بهدم ىلع هقفلاد ذأ انس 2 دا

 1 , ل 0 5 1 ل كا 1
 را ماما كلا ىنيو ,ىيلا دهم 0 0 سرد ةمزالم» صتخاق هنع 7 ىضر ى ىئاشل مامالا

 ند ىأر 6 س2 أو لاوحالا : كتف لداسرلا ناويد كا ىواتخاو ةبانكلا نذ ف 1 م 25 نوح د - 0 ُ | 0 :| ا ّة

 ثيردحلا خيو سلا لا همدالاب ر رمشاف ةبقف ىلع ةددأ كلغ أرضحو ارفس لكراجعلا رهدلا

 لها : ةرصعو رسقلا 3 ةيم د كانك فسصو

 نلف نسل اونا تانكلا اذه ىلع عضو دقو اربثك

 لاقو لددلا 5 ىداعيس لا اتش 56 هل ليذلاك

 0 9 0 3 ا
 نون اد نم ءايشا ركذو ملعا هللاو ىقبيبلا نسحلا ند ع

 عرس تالكر قرخلا قلاككاك
 سس

 | ىرخابلا ١! انعجر
 6- ناهد كرر تك

 نإ ل ةروعس

 لا ا ع كذا عج ما
 ١

 3 ةنش فا ةهلوفت

 انشلا رافضا هك رق

 ا

 6 همس ك1

1 ٍ 

 ا كك ىرصتو

 0 لضفي تيمر اذ

 ندب هرقل ب”ضصح مط كل

 ىلا ىف

 اة

 ند هلو | تايبا ةلمح

 نا ا رشح رك كا
 َح

| 0 

 اهلا انو جيو 2 ب ل ١اىنلإ هبل رز سدل 5 ةيح 0 ريصلا

 وهو ضد حاشو ةاكس ناك م ديز ند

 ندسحلا م ند دلا لرش و وه ةددر حلا ىف 2 دلا

2 

 0بلس اكل
1 

 تر اج

 نلوق ةبسر خلا هيناعم ندف : دوجلا هيلع

 1 كي
1 

 متي رهو ككجسلا ميدي" قيكف
 كح و كفرا راقع

1 
 |دوسبح يا محلا ناسمست ١ د52

 ادودسلا و راك رجم اق

 ادوقع قيدعلا] ندم هل د >| |_-ع

 52 رحو اذوسع اضعتفل] ل

 انكس هغادا كلل



 0 ل

 تتياروريبزلا ند أ 0 الك ئبتنا هللا نيدرارءالز داظلأ | حدسو نا يعرأو ذ ةردسع ئ :نثأ دس رمعم مدقو

 هت 7 قكرصبل ن كناكو باوصلاب ملعاوللاو نع دعبلا ر اصقلا دحاولا دبع ند ده نسحعلا ودأ هنأ ةرعش ناويد ةيسلا ىف

 6 |جطبلا لفيردشسل شلا دنع ةقحل ةقرش نم 0 اعف ةيايعبر أو ةرشع ئ اسد كمسنت بجر 0 هذ :افو

 ىلماستلا ةنيجرللا لف 8 هلو 00 ىنلا ةيرانلا ند 1 'اذو ا تلقح الرطب قود 0 وفل تبيلاغو

 كلرردسم ديور نيس 0 د ا ريد و ة)صمءدق هنازكذ هتان زل ١ *) ماك كل د دب ا.د وا انهوف امود اصيب ماما ىلع 5 انيفو

 ىرعللا ءالعلاوب “لاق ميفو بئاؤصلاب.ملعا هللاو انيبف ىنوث ىتلا ةدسلا ىهو ةيايعيراو ةرشع ىثنث | مس

 لععتف ىلا در ةغلاس هتكر اذعف عراضب, كلبعذ
 ككايسالا 0 ذبد رذدعأو 2 11 كل ليلق 0 4 قيل 6 اب ارش دنم هكمللط 0

 ددأا ,ديشملاو فاشبلا ردرصب فنورعلملا ةةنإكلا لضفلا ند نلَع ند نسحلا ند ىعروصتموبأ نيبئرلا

 منلو 21 اف هدو 50 1 ةرعش ىلعو ىنعملا نسحو فكسلا اةدوح نيب 5 ةردصع ءارعش ءابجعت

 ةدينعق ةليخت نم هلوق تفطظلا اموريغص ر عش ناوبد

 انيعراطم ملعي لمرسلا ٌنابو ىوزحب تامايث نع لئاسين

 انيك مآ اتكردكا اس: اباحرطمار ١ للاتت' نيف: ءاتطعلا تشكك نقف

 اضبأ ياش كارا لطار كان كوياشلب ىاسلتا ايمقا زاخلو
 اطيقيور ازور :ىراسكلا هفكا لج كلل + < قدير ةعو لس فليعلم هادلا

 اذياز اجو ةسكبلا ميكا كفصعف لج خشن ذيعللا ةلاونلي املج
 ائيقتلا ام اناك اسن_جهبصاو انقرتفا [عف انفاك ايي مي انف

 بيشلا

 دارا ناكل ىلفع تلبس ائوذ دافي قلرؤأا سنقل ربك
 نسح ىنعم ىدو ءادوست ةبراج 5 نأ

 انيق م 6-2 داودن 00 مر 2-0

6 

 مل ليف نعشبلا 0 هدلو غبن ف معي رص نلبي ناك هنأ نال درصانل لق انآ

 ىتايسو رعاشلا ىضايبلاب فورعملا دوعسم رفعج ودأ فيرشلا وهو ةتقو ءارعش ضعبد ةايه دقو درس

 قاع هللا ءاس نإ ةركذ
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 ءالا. ان لاقفنلرفغ لاقفا كي هللا:لعف ام هل لاقف مونلا ىف هداحتض| ضعب هأر هوم دعبو

 ريغص ىل دلو ةيثوم ىف كوي
 ىراوجو ةراوج نيب ناتش هبررواجو قادعا ترواخ

 قلط: ىهو ةمابث نا ةيسنلا ةذه ميم ىلالا دعدو "الهلا فو انيقوف ند ةانثملا ا انلارسك ىمابلاو

 عاليا ىاطتوا ابن دنأل :يتاجت مادو هيطسنلا نشك يسيل لع هلز ناعم هاون ىعلمرف
 رعاتشللا اذه “يتسم له ملعا الو نيبلا ىارطاو زاجحلا نيب ةعستم ةطخ ئهو اهدالدو ةماهن لامج

 ملعا هللاو كم ىلا ما ابيبلا

 كل اك دلا نم ملا ليلق هنأ الأ اديح# ارعاش ناك كرعاشلا ثححب ا نب ديحأ اع حلا نأ
 هر

 رنا ئلع ودو ةيايعرأو ١ ةرشع تنس ظدس نابعش ىف ةردصمد قوتو 8 دقمللا فيعض لالا قيقر كر

 نباي :فورع ءملا ىلع ندا ج1 دجتوبا ةلودلا تدلل هنفكو ىلاعت دا دمحر ردقافلا 0 نم

 م 1 علا نحزماسظللا نع تالح اليسلا كشك ىكوتم ناك ناريخ نا أذهور عاشبلا) نتحمل | ناريخ

 اههو 00 ناتيبلا هر ةىش نو 3 لأ ريغص ا رعش ناويد د تكاتص

 ريخلا ضب ىقلاام تببازدكتل د الا ىنرت 0 ثاولا ىب ا كلبك ص

 0 لإ ل الا ردا كل فدع ا بى عسل

 نم اةاناقم ءان اهدعبو ةيجتللأ ءاجلا ند 7-0 1: دحوملا “ا أ ايلاف الا ملأ ن و نونلا 0 كيد

 هثافو برات ىلع 0 دال مايجرت هل درذا ملو ة دحرتلا 0 »ىف ن اريخ 0 امنأو ابفوف

 ةيلاث ءارعشلا كناقبط, تانك لف كيدجو نامت ا 0
 رنا ةفودالا" نم ة ةيدحرت ةلودلا تال يع بقلملا ميحرلا دبع ند ال د ده ديعس ىاريزولا

 م نم ناضمر رش 8 هئافود ربخ كل درو هيلز نءسح اباش ن : 0 لاقو رع ءخدمل ركذو روكذملا ن راريخ

 ةرهاقلاب ب ايتادتو نيعيسو عمرأ ظدسرخ أو 3 لصفلا اذد ىلكِع وقو اكو ٠ ةدايعدرأو 5 نيئاثو 5

 اعف هللا يحلل

 ىذ ىشاوفلا ليف الذل عرضت «فورعملا ىفاذدقيلا ةيقفلا دحاولا دبع نت كلَ سعلاو |
 ف ةامملا فرخ قررت "ديلا ريقز لأ ند تا نسحلا ودا دي لل كد ا كانا نيتعاقرلا

 511 فككلسم ةرعش. ىف كيتا 0 ااقف ل انحلا تانك
 كا

 زجو قيسلا ةيمصعت دوم زرخاو لتغفلا ة هجرد د 3 ةأدش دل فت دل نك ملول كيم

 أو ٌقابح ىلع لكلا ككاذف ىغلا ةهاطذل و معلا هئاف نم



 تاو

 سانلا ناالا ام نابثرالا ىتعتيي ملو نسحلا ةياغ ىف ىو اريغص تاس دق ناكو ةدلدق ةيثرم هلو

 اهبتبثاف بيرغ اليهانعقو داسحللا ىف نناقيب ا اهتلالجي نس ىكلا اطتكرتتف ةذودحم ابنا نواوقب

 راغوالا نس م را كم ح امرك اسال ب ٍِ ئدا

 َ 6 0 ل هللا عيملص لد

 ايندلا مذ 0

 رادكالاو م دال تا وقص اهدبرت تناور 3 ىلع ت تعيط

 ران ةوذج ءانإا ف نع تح انعابط دنض ماسالا ف 0

 راح ريغش 2 ءاجرلا  ىنبس امناف لروعة سلملا توجر اذاو

 ران 3 38 0 كك م مويعذ 16

 ىاوجو ةراوج نيب ناتش هير رواج

 ال لكل ظاوش عاعشلا اذه قرغم م ءامحتالا] بصلات

 وهو ةاشلا ند كايعس ريصن ىما لف نم ذوخ اهريخإلا تكلا 0

 0 0 ةوجولا ار اهو رعشد فككاض راع دوسأ تلاق

22 
 ناخد ةمس ىدتنجو 0 أران ىداوذ 36 تالعشا تلق

 ةليوط ةديصق ل نم لَو

 2 1 6 5 حا
 هدرا ر ككل 5:دالخ ترض هناف زاجلا ا را * كد مح

 و2 2 0 . 8 3:

 5اويص ضعب ترضف ءاضقلا ككدع ا ملفز ا ل ديص ند ا تلد لع

 رويشملا ةرعشم.,ن 2

 5 7 ل 5 7 0 8
 عسانلل داؤؤملالط مم ةدامت نع قاض 0 ك1 كار

 ات و 1 2 9 2 مهو ةددعق ةلمح رم عيد لد ا ل

 ةدالوا قلك تس الف اًوط ىرولاوباوهو رهدلا ككافج أذأو

 قرع ةلاح تشكن! الق 2 ىند نم انا لاقف هذ اورفظف رق ! عدم ىل الإ ةهجوتم وهو ى هودبلا لفغد ّك ,دأ

 ل رم نم ن ريق از ا ككلذَو ةرهاقلاب ن يحس وهو دوس مدار لف 4 لةاف رعاشلا ى ياست ١١ هنأ

 ةروكذملا ةنسلا ن كوالا دايك عسانا ىف نرجس ةدحسس رس لدف مث ةيايعبرأو 8 ةرشع تب”لسمسسس نس رخالا

 دق مايالا 0 برم و دظو نيبرصملا ضراو: ع ا 0 نوللا رفصأ ع ناكو لاعت هللا نحل

 هنا داود ددع مث ك ملعا الو ادحاو اداوم ةئم تبار ثدأو ىلإ نم همف ىرجح امو مدل لك هفلوم ا
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 ا هلداذ 7-5 0 ككاستإ انلمعيل اموي همالقأ ره نا

 هل مانالا ب قرلابرفا ةلمانأ قر ىلع رقا ناو

 هلوق اضا هلو

 نيلضم ل اهنود نمو فايل ازخ ءرملا سبلب دقو

2 | 0 - 

 هيرلا ىق مرد انتل عر ١ ردح ىستكي نيك

 اضيا ملو

 | نمو ضام ن م ثدحت امب مهسنونل موف ى تنيدحتي اذا

 تان اذا صحتك (اكولتم ميعبط نأ ثي ديعل د للف

 ا

 عمطم ةدماظتمتا لف امفو هشامأ لعب ةكاجل لمحت

 عب رالا ةنهئايط. هّيفو. دحاوا قمح هل لتناو

 هللا ميحر اراب ةبايعبراو ىدحا ةنس ليقو ةيايعبرا تنس فوذو 0 سينجتلا ىف ةريثك ةرعشو

 ىلع سفلاوبا هنا هناويد لوا ىق تيارو ىباطخلا ةيجرن ىف ىتسبلا ىل ء مالكلا مدقت دقو ىلاعت
 أ

 ملعا هللاو زيزعلا دبع نب دهم ند فسوب نب نيسحلا نب دهم نبا

 ؛ ة,بخذلا كانك قى ىبسل دنالا ماسي ندا لاق روهشملار مءاشلا ى مةاببعلا دج ند ىلع نسحلا وب هنأ
 اح

 5 ةرعسش لدي نايبلا بورض نبكو هكيل ل ىناسللا برد نع اسحالا ربتشم 0 دقعح
 ى

 ىوهلارثا نبع عمدلا ٌبارعا مولعلا نم هناكم نع برعيو سبصلا ىلع ميستلا درب تلالد حدا
 دم ةليوط ةديصق ةليج نم هلوق هيظن :قيطل نمو بع هرئكا ربغطتعكا ل ]د فم كتيلف ٠ وتكمل

 ءاحلا نف قى ةركذ مدقملا ىدرغملا 0 مسقلا ابار مزو ولا ابد

 جاللا/روغثو 0 ا را م
 ماحقا لك ملعلاإل لانبقف ارطشب نورت ىلحا اميبا

 ؛وهو ةركذ ئن جلا تفكلللاءءاتس ندا لإ بسس م, اذه لدور

 ارخث_دقعلا بسجاو ىيباسل ادقع رغنلا بسحا ثريحتف

 ارح نم لك لطف اذدكو ىكشل اعطق عيبجلا كريبلق

 هيف غلاب دقو سدملا ىف هلو

 لماود ىهو ءاونالا ثيحتساف هئابه دسار كاش

 لوادج روس ملا ءامساو 2 ٌروهنك وهو هيدل باحسلا مساق
1 ].-185 
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 فو سلام - دابع ند بيحاضل ١! عم هلو ِح ارزولاو ءافلخلا ءامدنو ءابدالا ءافرظ 06 نقدرع كي

 بد انك لوقي هغب ا

 ن ةيد رع 2 م ساصس»و ةيسبل ةييفظ مهجحلا ىلا

 ةيبصعلا 0 دش ا يي مهلضف اضفرشنأو ميح دمأ تنز مه

 هلق ةرعش نم هد ىزغتد اممو أك 'ردان راعشار ىذذِلأ نسحلا ل

 باسنالا عجرت .ةبحلملا ىلاو بابسا ىوهلا ف ثكديبو ىنيب
 كال 0-0 مل ن - ند بائع قكف رهدلا نيو ىنيب

 كاك كس نم حرر لذ  هلاضؤوو . مدانكب اًنامان

 ا 0 راد ل را
 00 عوطقلا لكك امنرف هلال حور نم سك د

 هةفحل ردح ند هلجر تيتو دقو ىترابخ نبا كل كيقكو

 0 كطخ لك ف 2 9 اليقم ماركتتم نر ٍ 0 ٠ ,اثعلا لاك د

 ميرك م 0 ما هيلا 0

 زوردينلا باتتكو ى 17 ا لل 0 5 اضمر رب فانك تناانصتلا نم هلو دك ةرداونو 5 اعتب و

 يكتمل ريزولل ليح هلها 'بشيتني ةيفااادعإ ماع ا لاا 0 وا اجرببلاو
 تاكل ءانغلا 3 : ىل وبلا ا دكا ند 0 نيب 3 ف 0 ب اطنكأو هيث ملو

 قركلا 1 ئذألا ْىل انيعالا جرفلا دا ةسانك لر اعبي وهو طبقللا دب لقول الد شنب طعما طظفللا

 ةركذ ىتايسو ن نبت دحملا رعش رايتخا عرابلا تاعك بتكايص دلو وهو رارحالاو داغوالا نيب رايعملاو

 ,وعاخل عشلا هثاالو.تناكو هلبق روك نال سر لات كلا ناش نعال
 اند تل 0ك

 ندم ا ةليل # ةرشع هك اعبر اولا م ود نينبامو ريح نو جس م لي قو كتدش ع رؤص 0

 ا بضخ 85 لاعت هللا هيحلو ةيايثلثو نيسيخو نينثا مم ةرخالا ىدايد

 سبنالا سيبجتلاو ةقينالا ةقيرطلا بحاص روبشملا رعاشلا ىتسبلا بئاكلا دم نب ىلع ينفلاوبا
 0 هديضع حاطا 0 د 1 هلوق ةعيدبلا هظافلا , 5 ل

 ةوشرل لل ل 0 دج ا 5 “< كاذاعلا سن دا كن كاش كياداع « هيدا

 لقعلا عاعش ميفلا ' جى لدم ناطاسلا 3 اك 3م نامخلا ناك نم سانا ل ابجأ ل تاجامحلا ءاشر

 رالب نمو < عبقرت عيقرلا 0 اف « نافكلاب ىضرلا نافعلا تحل مدل نم 0 يو ظدنما

 2 قر اى
 ه- و



 5 ا 1 هللا كحل
62 

 اق

 نحو ارا ب

 ا | كا باقلا رع رمق كاذع نم ىييذع نم

 قوق ميلا اج رمق ةْضراَع 23 كلا ةعطسللا| كل اع
 دس 05354 . . 79 |

 عده ىقاموسلا لاف 8 لالا دعب 3 اهلا رسكو ءازلا را ىهازلاو رئاظن دل رك ةلاطالا لا

 ند اا ند ص ييمحم الك 0 دأ | ا أذ لاف من ةعابج ابيلا بهيمل 0 فيم كت ند ةيرق ىف 1| يمس !|

 ناكو يدا د هارب را مآ ةيرخ ' هده ل بسمد 2 الو ىدازلاب كفرت ءلأ ىدادغبلا لقاك

 ١2١ هللاو رعشلا نسح

 مداح هصاوخ نو هللا ىلع كتل مجدنا ن ىذا مجخكأر روصتم ىب نأ ند ىب نسحلا وب

 نكح 00 انظطح مهددع انكم رد ملو ءاف ءا اغلخلا ا ن رم ةدعد نم لأ 0 مث ةهددع نيمدقتمل ا

 للعلا ةلرنملا ف مهدنع لرب ملو مدرابخأ ع هنونمادو 1 2 ميلا نود وضغعيو مم | 0ك نيب

 ناقاخ ند رعاك لع م 3 ىبعصلا ميهرد | ند قوس أ ند ندىيجحمتب نول ءافاخلاب ل اقع أ ع ناكو

 افاعضأ هنئ ازخ 3 ناك ام 1 ددزب 0 ا هل ككاو ةمكح اه مد 5 ا خف زرخ هل لك

 ا دي وأ ار راكو هتنازخ هيلع ليدل امم معا

 ' اد

 قى اقذاح

 كفل كس

 كلذ

 نع يكن ءالب ةمدصص

 ندييمالسالاو ءاانم دقلا ءأر هكر ابن بسد هع .ل_ويصو هدمهاشو ىصوملا ميصربأ ند ا

 نوه انحلت ارعاش نآك ك 0 أ 3 هناحكأ كك ىومأ ْم نو ل ند قحسأ رابخا كانك ا 5 |( | 1 3 5 ا : 5

 نيطلا ىف هلوق ةرعش

 -- 2 0 : 7 هللأو 326 اقفخ ذأ شل, ىاك تااكلا رانك طال هلل“ هاك

 اقرح نانا 2 لكم يت وا مضو ةرخ افقوش قطحدار

 | ا اور | 4 ار ا 1
 ني ا حت . هه علب اك[ لإ كامل رسم

 5 م١ م 8 ٍ .٠

 قرالا نيج ورع رازاآز 59 بسييحع" | كا را

 . 50 1 5 . 2 1 4 | م6 3

 مرد ةعس ق ككذذو همايا رخاوا ىق"قونو هللا ىلع نيتعملا مدا نأ ىلا شاعو .ةنسح راعشا هلو

 عاش كان ءاسادجل ملم كالا ندم دع انصح لو ىباعت هللا ةيحر ىأر نم رس نيتيامو نيعبسو 0 112 20 ّ 0 5

 اه 5 معضاوم 03 0 ىكذ ا دايسو
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 انسحم افامعو ن اكروبشملا رع ءاشلا ىب از َْك فورعللا ى هدادغبلا قاخ نب قا نب ىلع مسقلاوبا

 3 نسح هنأ لاقف دا دغب 3 ف ؤ بيطخل | ةركذ جارد

 د كيحسس مث لَو دلا دييع ةركذو عبرا ةعيطق ىف هناكد ا ذك دنأ قار انك الق 5

 الا مد دل 2 اقف : ءارشلا تال ى ريحرلا د

 كتتسحت أو اهريغو كيان سلا ع

 ([ايتارع

 اةرشع اج 9 رذص ن- نيكي لايلر ةعل نين

 دا داع د اني هاو او نيسيخو نيتنثا مدع ةرخالا ىد 00 نم نيقب رشعل ءانعب درالأ 0 فولو ب

 ريزولاو ةلو دلا يَ جم تدل لدا ف ارد رثكاو ءازجا ةعبرأ ث ةرعشو سر مر داقم قى نددو

 دل 0 دو 0 0 ُّق لاق و هتاقو ءاسور ند امهربغو ىبابملا

 كر ابتشأ ع اك كل ل ىاتتسا ككتد 6 06 ككذو دك

 : راكع انيشلاا ذل فكك دا 2 اذا كات فلو |
 1 هيو وح 8 ا

 كك ابتخا عفو ودل هك 2 نكلو نيسح نم كترضصتا زدكجو

 عسل هيسشمت قروكذلا ل

 تيقاويلا ثفرر 06 0 نا مسن ملا اقرزب كا | ةهروز 5 اا . 5 | |

 3 اسل ( نةفح 0 قوق كح مكر تيرم قفارط مآ ىف كلا 5 3
 َى

 2 زابسأ 0 عك 0 روس 0 ا طعم نر دأآدو

-_ 
 غراف 0 قدرك 55 اكف ا.غطل د اجزلا نع باغو 0

 ةرعش نساعم نو |

 أرجانخ نللتساو فاوسوس 0 امناك نويدكلا ل طاحت ا نو

 | ارداغربصتلاب ىب كال اكن نرداغف حكيألا جرحنمب امود 8 نب ددصتل

7 

 أ 3 اج نتفتل 5 انومحخ ندسمو 0 0 أرو وكاس كر هد
2 

 رم أرض فواقلا ”هجعاا) اينجل 0 امدأ ردلاب دايجإلا 3 نعلطاو

 2 8 ا 308 ُِق 1
 عدبا ديا5 ةروصلا هده ىلع هد اونا ا فكل ءارعشلا ن نم ع امج هلع عئاسأ دقو بريح ميسقتلا أذهو

 ىبنذملا دك 0 جو 5

 مل ل : 5 2 1 عر 51
 عاام درو | سس سل تخافقو نان طوخ تلاسو رم كدب

 نغم ىىدعو ف مهل ةاطتجللا اذد اء درع ع رد 37 ١ 7 اهثلا ركذو

 انيك نات ميلا بعأو اة رظ سس 5 ءانلا مئااي كتيدف

 ص 2. . |

 ايدط 9 اناا 1 كن د ان ١ اصضدالا امج لا اع ه2
 أ ب ب -

 اييدحلا بيتلا 5” 2
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 ع ىشانلا نسحلا وبا ىندشتنا ى ب 3 اوخلا رك وبا كاقن ماحجتلا نم ةيلح لد ناك ددال ىكلذ

 ادج سيلم وهو بلح

 اذرذتا اما درع تكا طخ باك اذ كوع فكن لقال
 افلكن تراصف اع ل هندود نكت ملأ كالا دحد ىوعرا ديحو

 7 0 ل م وب 0 هناي سارع ع
 ىبسع وهو ىبنتملا نو انعماج ةرعس نىل*او هيايثادو ندرسعو سمخ .ةدس 8 ظفوكلا كل ىّكمو

 #8 دينعت نم ةم ةثدامأ 0 2 58 ليك رك
 . - ١ 5 .٠

 باهد هل بولقلا ند سيل ريكص تدق اذ 00 ناك

3 7 َ 1 0 
 باقرلا قاحلا نم أه دن عم ميد بيعت مسمر دعو

 ١ك اذه سلا طرد
 1 ل ات ١

 داقر نم كك 2 هبط دقو وبيع يبهلا تك 0 0

 داوف 5 الا نردطخل كفو م ظل نم هلا اخص دقو

 -.:ا سحاب ةريغ دقو هتقرافقم ىلع مع الو تلحت راذدمح نب ةلوذلا ةرضح دق دق ناكو

 هعدوب هيلا بعل

 1 فك ىلعاو اناس ل ا ا 0-0 0 0 9 1 : 5
 م ل ل ل : : 1 3

 اعتانصلاو اانا هللا 2 ل مك عياتعأاب ابع 0 يح
 -_ل 8 حر -_ © :

 اعباب مضخأ سيح | ضور كت انمكلو هسد كيسي اعرب «ذلا تف ع

 مججنملا نب دج ىبا ىلا اهازع مث يبلاعتلا هيلا اهازع اضيأ ةرعش نمو
 ترسم اعذار تشل "نيكل كملت 3
 مكس نم تيتد ةحار مكو ابلها 8 معد 0

 اضيإ مو

 ابآو هج 1 م لاجحلا ىعدتحل لداعش ل_داجب تل اذا

 اياوح تاوحلا نع توكسلا راك اييرو توكشلا ينم هدحذرا
 موسي قرت نأ لتيكو لاعتا هلا هيحر ةيايثلثو نيتسو تس تنس ىوتو ةليهج دصاقم ةراعشأ فو

 نديعسسسمو ىدحا ما 0 دل دادغب نويئسو سيخ مسستتا 802 نم نولخ ّن يل ءاعبر ال
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 ةلوق اضيا هل دروأو

 عولط لول ١ككلف قءهلامر ددن «٠ ثنا عينص ثكنم ههبشاول كنسح ىباب

 اضيا هل دروأو

 بيبط ميف سيل ءاد كطخغسو بيش هيلي ال بابش كاضر

 يك لا كرا ع دا تك نوفل لك نام
 ىخوتسلا | عل وبدأ ضراع دقو مدا بر بانك 0 ىدوعسملا لاقو اذه ريغ أريثك انك هل ركذو

 ةريغ لاقو ةعاضق نم هموقو ونش 0 انابيا انيم ه ركذو هثروصقم ىف ديرد ند نكد اياروكذملا

 نبرشعو ئيدحأ)] ملي قى دادخس كسك لاق ىلطساولا قوصلا ركسع ند نسحلا دهن ونأ ىكح

 تدشناف ىبناج ىلا نساجف ةوسن ثلث ءاج ذا ةجرفلل زربا باب ةكذ ىلع اسلاج ةيابسمخو

 اهي يت يلة ديما هييلاو هاويعف

 كككدشنا نأ فيلاففا |... طوخ !!|من تنلعف انفايث تيبلا اذهل طفصت لد نهادحأ كتنلاقتف كيكم 2

 تايبالا ىنتدشناف هاف لبقا ىنكلو هيطعا ءىش ىل سيل تلقف هيطعت اذام هلبق امو همامن دحا
 ندد تيبلا دعب ثدازو ةروكذملا

 راش اطيحم ارون تلمام هيف ىهؤاهملمانت اماذا

 لاقو ثكلذب هتبعادم ثدارا ليبقتلا ىتعن دعولا نبا ىل تلاقف امهنم تاينالا تظفحت

 مدسقو نيتيامو نيعبسو نامث نس ة ةجلا ىذ نم نيقب عيرال دحالا موي ةيكاطناب دلو.هنأ ب فتيطخلا

 مويا ةرصبلاب قوثو ثيدحلا عييسو هنع هللا ىضر ة ةفدح ىبا مامالا بهذم ىلع اهب هقفثو دادغب

 ىلاعت هللا ءاش نأ ميما فرخ ىف نسحملا ةدلو ركذ ىتايسو ديربلا عراشب هل ثيرتشا ةيرث ىف دغلا

 رمش ناويد 9 انيبم دحاو لكو

 نر ماشا الحلا ركسالا. ..شانلاب :نوزعملا فيصو:نب هللا دبع ني ىلع نشعلا ونا
 0 | نع مالكلا ملع ذخا اعراب ايلكتم ن 5 ركتلا اصق ل نينسحاملا ءارعشلا

 هدج ناكو ةريثك ف ؟:فاصت هلو ةعشلا راكك نم نآكو اكو ملكتملا 0 نلف لع ند ليعيش ليش

 ملا ليف ايار كفلا ماللا ديدشنتو ءلتببلا تاع ءالحلاو اراطع هللا دنع ةوباو اكولهم فيصو
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 اهيمر ةوعبسستف ملتق ىف اوكراش اونوكت-ال نأ ىلع: اوفسأ

 اذه مدهف نيعمجأ مهنع هللا ىضر نيسحلاو نسحلا ةيدلوو ىلع ىلع لماختلا ريثك لكوتملا ناكو
 نايا نم سانلا علمو ةربق عضوم ىقسبو رذبب 0 ةرودو هلوصاب ناكملا

 علل نير رابخا قيناكلا نب وكلا داب نبالو | ملعا هللاو ئبراوتلا بابرا لاق اذكه

 باتكو ءارعشلا تاشفانم باتكو صوحالار لسان هيدي يما سس

 ككلذ ربغو هلئاسر ناويد

 ند دبز نب ىناه نب رباج نب ميه نب ميهربا نب د دواد مهيفلا ىببأ ن ذ دج نب ىلع مسقلا وب هدأ

 ثرحلا نب ورمع نب حبص نإ ثرحلا نب ورهع ني رازن نب 2 طيرم ني تكلام نب انجنع
 نوت ند ناولح ن _ كنا نب ةردو بتم 0 هللا 0 ند مف 0 0 كولم دَح ا وقو

 نفسا )اعنلا لاق موجخلاو دلاو ةلزتعملا ل ا املاع نانا كاطنالا ى جونملا ةعاضق ند ١ ناملا نبا

 بحاصلل لصف ىف هثارق انيك ناكو ميشلا نسحو مرك :رككافا ركاز -كدالاو ملعلا لها نابعأ نموه ؛ هقح

 ةعردم ئئفاف.تخوتشاا كنافةحلافك ىناف#ثبحتا ناو تكسان ةكحس كيفاف “ترا ا ْداَبَع نا
 منع فرص نيحو نينس عصب زاوهالاو ةرصبلا ءاضق دلقت اكو براش بخت ئناف ترثا وا "تنهار

 ىلا ةانعم ىف بتكو ةارق- نسحاو ةاوثم منكاف احدامو ارثاز نادمح نب ةلودلا فيس ةرضح درو

 قارعلا ءاسور نم ةريغو ىبلبملا ريزولا ناكو هتبثرو هقزر ف ددزو هلمع ىلا دبعا ىتح دادغبب ةرضعلا

 /او ءاهقفلا ةليج ىف ناكو ءافرظلا شيراتو ءامدنلا ةناحبر هنودعيو هل نوبصعتيو هيلا نوليمب

 :توفطظ هلل او ةمشسعلا + حارطا لع 00 . نوعيتج»و ىبلبمل أ ريزولا نومدانب نيذلا

 ميهنم امو مهريغو رو يذلا ىتخودنلاو قورعم نداو ةعبرف ند ركؤبا ئضاقلا مهو ةعالخلاو نسقلا

 نخلاؤ عاجلا خلل سلجلا ب ا اكن اذاف ىبلبملا ناكككلذكو نيرا كلل ضيباالا

 نشيطلاو ةفمخلا نيد شيعلا قاطعا ىب اوبلقتو راقعلل راقولا بوث اوبهو ةذخام ميينم برطلا

 سشيغبف ايريكعوأ ايلّدرطف ابارش اولهم لاقثم ىلا نم بهذ سال مهتم دحاو لك دب ىف عا

 تاغبصملا مههيلعو مهعيجاب نوصقربو اضعب مم اني شربو ةرثكا برشت ىبح اههقني لب هيف هتيمحل

 ياشنلا ةيشحو ءاسقلا ةبياب ظفحتلاو رقونلا ىف مهتداعك اوداع اوحبسا اذاف مربلاو روثثلا قنامخمو

 0 درواو « ءاربكلا
 راهن نم حدق ىف ككل تدب ةقولخم سمشلا ن نبم ٍحارو

 راجريف ةدليبكلو ايمو  دفاخ ةيييتسكلو ا

 راسلاو دان يهسلا لذم اذا نيويلإ لب اينما وج ةاكلا اازاك



 كب

 عادو ناحو رف ساند دقلف عاوم نديعب اك دللا كارطفاو

 عامس تاثداحلا دعب سانلاو ىنفلاب كالكودل تائداهعلاو

 00010 ذرب هلاس دق. ناكو و نابزرملا ريزولا ىف هلو

 هبلطا تشع ام ىتارت نلف بطع فرقمب ىنع تاخب

 هبكرت ها كر كلا قلخ ايف مدننم' لقت نأ

 كيتاكل اور واجن لرد اذِسإ :ىق.دلو

 بادالاو نفردظلا موسر اهمو :بئاجعي قثا .دقل نامزلا سعن

 باتكلا يبا مهتددر مهيف' .ىدي تطسبناول باقك ل

 تاتكلا ةلجبف اهبشتم ادع دقاروهح نب ادسا ىرت.اسموا

 هلوق اضيا هلو

 نامزلا بير نم نهانقرس لايل انل ةارصلاب تثناكو

 ىنامالاو ةرسملا ناوبعو ىلايللا جز اث ندانلغج

 قى اصصختم 0 ذاظ را ل افرتم الجر رضن 01 د نع قون ناكو

 ا لخد هلبق روكذملا هللا ديبع ند مسقلا ريزولا نأ ىكحتو ةراد لمجتو هسيلمو همعطمو

 اذه ماسي ن دأآ لو دشلنبو َ ثبلات بعاد وهو امود

 يداصلا نمو ءاكير كسلا اذه ترك اذه ةاح

 مساق اي هل لاقف هنم ايحتساف ريزولا ىل ار ظنف هسار دصتعملا عفر مث ةدلثلا ثايبالا ركذ مدقن' دقو

 دا دضتعملا ثكلذ غلبف هناسل ا دابم جرمخف ثكع ماسب نبا نامشل عطقا
 ماشلا رانك مصاوعلاو نيرسنفق ا ديربلا ةالوف ”لدشلا لاب هعطقا لد ءومس هيلا

 نيعبسو فين نع ىقاعت هللا هيحر ةيايئلثو ثلث ليقو نيتنثا ة 0 00 الا ماسي 7 ندا اونو

 اهركذو ةيكتاطنا اهنبصق ماشلاب 3 ةعستم روك مصاوعلاو ماين 1 | جودمم روصنم 5 ةذحر مس

 ملوقب عملا
 لئاس مصاوعلا لها نع ىناف .ابلهاو ىنع دادغب تلاس ىت

 ديشرلا نوره نأ هر ف قّيظلا ركذو مصاوعلا ةليج نم نابعنلا ةرعم 5 ب اذه لاق امنأو

 مس كل مص .تاوعلا ثيمسو ادحاو ازيح اهلعجو نيرسنقو ةريزجلا دالد نع ابلكر وغثلا لزع

 ف اسمع هللا ىضر بلاط ىبا ند ىلع نب نيسحلا ربق هللأ ىلع لكوتملا مده ايلو ةيامو نيعبس

 ىماسبلا ليع نيتبامو نيثلثو تس نس
 اتولظم ايتن تمت نبا لكتف ١ كاذأادق'ةينا اكمتاك ناةلاثن
 امودهم ةربق كرمعل اذه هلثمب هيباونب ةانا دقاف
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 كلذ ىو لس نوثلثو قين هريعو ىفتكملا ةفالخ ىف نينيامو نيعستو ىدحا تنس رخالا سر

 دعس ند نسحلا ني هللا دبع لوقي

 هثلاث ىف برشنو ارورس ربزولا ثام ةيشع انيرش
 هثراو ىف هللا ثكراب الو ماظعلا ككلث هللا محر لف

 ىلاونلا ثرحلا وبا ليعف ريزولاو هينأ ةابح قاتم نسحلا دي هل لاق خا ربزولا اذهل ناكو

 ىناعيسلل ليذلا ىف تبار مث قاعت هللا ءاش نا اذه دعب ةركذ ىتايسو صقل د ىماسبلا ليقو

 ضغبا تنك لاق ىفوتلا ثرحلا ابا نأ باويلا ةما ند هللا دبع ند دلقم ند ىلع ةيجرت ىف

 كسل ماسي نبأ ناسل ىلع تلق نسحلا ةوخأ تامايلف هنم ىنلان ةوركل هللا ديبع ند مسقلا

 اذه ثرحلا ابا تبار دقو ميدنلا ىلوصلاركب وبا لاق مالكلا اذه لبق ئناعيسلا لاقو تايبالا ةذه

 ةذهح م اقودص الجر ناكو

 بئاجعلاب رهدلا كلباق ازرما مسقلا ىتبال ك6

 اضيا هل تايبالا ةذه ثدجو مث مقرعأ الو اضيا ىنعملا اذه ىفرخا لمعو

 نيتبيصللا اذاني داسنو ازرملا مسقلا ىبال لق

 نيش ىاو نيش شاعو انبز ناكو نبا تكل ثام

 ندا سارلا ىكَع مطلاف اذه 0 اذه ةوسصح

 رعاشلا ىسماسبلاب فورعم ا رعاشلا ماسي ند روصنم ند رصن نب دمح# نب ىلع نسحلا وبأ

 امهريغو دايز نب لمهسوبأو ىلوصلا ركب وبا هلع ىورو ميدنلا نوديح ثنب ةماما همأ تناكر وبشملا
 ريغص الو ربزو الوريمأ ىزم ماسي مل ءاججلا ف اعويبطم ااكيطلال ءافرطظلا نسامع#و ءارعشلا نايعا نم ناكو

 ا انف )لاس راما
 ا ترد كا ىرنا ارسن ندرشع ريع تربيع ككه

 اقش بكلام يسيح نقشال اموي ثكدوم دعي تشع نملف

 عانق ب ىنالع مكر اكل ةلاطبلا كيلط نع ترصنقا

 سا ل يي
 عاتتسا كبيشم دعب كيفام ىوبلا نع لساو بلق اي ابصلا عدف

 0 --.1 ا



 كهل

 اريخ هنم عقوبب ال ناكو هل اهاضقف ةجاح هلاس دقو ءاسورلا ضعب ىف ملو

 لعغت كعب تيلحت اير كا 3 هلذاس انيوبهتف دما لف: فكسمل الس

 لضعاو ىهدا 50 3 نلع ل نار اة ركش لدخا لاك انمزلاو

 لاسي, ىعلعم نئانلا اف كا نإ 7 هفرصت ئلشارهدلا نا,تياخ امو

 لموي نمم تينا ذأ ىنع 0 نيلفل نر هناضي فعنم ,تلنا اظمزي قرح ندب

 ملعا هللاو نسسحلا ممسأو ةركذ قبس دقو اضيا ىسيئتلا عيكو ندا ل كش كك اجمال | انهو

 لي يغلإ عولط دعب ءاعبرالا م هثدالو تناكو ةلاطالا ىلا ةجاح الف ةريثك ةئشاحم ناف ةليجلابو

 ةيلتخلا بردو .ةقيقعلاب كا عضوللا يف دادغبب نيتيامو نيرشعو ىدحا دنس بجر نم انلخ

 ةرافسأ ضعب ىف اهنع باغ دقو لوقي دادغب قو روصنملا ند رفعج ند ىسيع رصق ء ءازاب رآد ىف

 ديدج ودو شيعلا بوث تسبلو ابصلاو ةبيبشلا اهب ثبحص 1

 ديهت كايشلاب ناطضفا هيللعو تيارا كلا ىف لمهبت اذانف

 لديقو نيناسثو 2 'رآ لبقو نينامثو ثلذ ةنس ىلوالا ئدامج نم اتيقن نيتليلل ءاغبرالا 0 فولو

 نا ىلاعت هللا هيحر هثوم بيس ناكو ناتتسبلا باب ةربقم ىف نفدو دادغبب نيتيامو نيعبسو ثس
 نم قا ناك دضنعملا مامالا ربزو بهو ند ناييلس ند هللا ديبع ند مسقلا نيسحلا اباريزولا

 ايلف هساجم قوهو ةمومسم ةحئانكشخ ةمعطاف شارف نبا هيلع سدف نثعفلاب هئاسل ثائالفو ةوجه

 لاقف هيلا يسعنا عونلا عضوملا ىنالاقف بهذت نبا ىلا زيزولا هل لاقف ماقف مسلاب سحا ابلكا

 اثفامو انمايا ماقاو'هلزنممىتاو هسلجم نم رخو رانلا ىلع ىقيرط ام هل لاقف ىدلاو ىلع مل هل
 مهرس لاق ريفاقعلا نصعب ىف طاغ هنا معزف مسلل ةعفانلا ةبودالاب هجلاعيو هيلا ددرتب بيبطلا ناكو

 ام مل تلقف مسفنب دوج# ئمورلا ندا ثيار ميوطفنب فورغلا ىدزالا ةفرع نب ديم نبأ

 نسا ككدلاح

 رادتصالا نع ةدر أونم ةنيرككمعا دروم ةطلغ كغ لكيم طفا

 رادقملا ةباصا بيبطلا طلغ ايناو بيبطلا نواب سانلاو

 0 1 هةسفند دوجع)ا انا ةدوعا ىمورلا نبا ىلع ثلخد رعاشلا مجانلا ناسئع وبا لاقو

 كالاف ةذنع

 فككمول نود ةريش ةكللا تككدوتك و "تككموف دلدوح ةككسا نايثعاابا

 كوت دعت ةارد هالو ككالرب ”ةارا امكن ةكيكك | نحن نورد

 لجو ىلع دسم يفضل ا ربسكلا 55 تال ”اك ان ' دقالا ديدش ةبنيهلا ميظع روكذملا ربزولا ناكو

 ريش نم نولخ رشععل ءاعبرالا ةيشع روكذملا ريزولا قوذو همقن الا لاؤمالا بابزرا' نم ادحا نرعي ال



 كح

 ارادق.ذاراج كيلم الا ثنا له . ارختفم لظ ىباذعب ىذلااذاي
 ارث فوسفام اموي هنم قفأ ناف ردق ىلع انور اجل حلل

 مصب ليجدو طاغ وهو ةيجعملا نيشلاب ىماشلاب سانلا نم ريثك ىلع فعصتو هبسن ىف روكذملا
 ىلعاب رهتوهو ميخرت ريغصت ةلجدريفصت ابحت نم انانثملا ءابلا نوكسو ميجلا ع ةليسملا لادلا

 ةرفح نايبصاوحت ةبج نم هجرخم ندمو ىرق هيلع ربن اضياوهو زاودالا ليجد ربغوهو ىرقو
 سرفلا ثولم لوا ناساس ند ثياب نبريشدرا

 نب هللا دينع قوم ىمورلا ناب فورعملا شيجروج لدقو برح نب'"ساغلا نب ىلع نسحلاولا
 هللا ىضر بللطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب ده نب روصنملا ند رفعج ند ىسيع
 اهجرختسيف ةردانلا ىناعملا ىلع صوغي بيرغلا ديلوتلاو بيجعلا مظنلا بحاص روبشملا رعاشلا هنع
 ةيقب هيف ىقبب الو ةرخآ ىلإ هيفوتسي ىنح ىنعملا كتي الو ةروص نسحا ىف اهزربيو ابهنماكم نم

 وبا معيجو فنورخلا ىلع هبثرو ىلوصلا ركب وبا هلمع مث ىبنتملا هنع ةأورو بشرم ريغ ةرعش ناكو

 وعد اهريغو فورجعلا ىلعوه امم ةخسن لك ىلع دازو نسنلا عجيل ندا قل سودبك نبا قارو بيطلا

 ىف ككلذكو ىيرط ءىش لك ءاجملا ىف هلو ةعيدبلا عيطاقملاو ةلوطملا دئاصقلا هلو تيب فلا
 هلوق كلذ نيف جدلا

 اونام ايل اويمولو ءاطعلا دي دحا ىلع اوم امو نويعنملا
 نادي وهو اياطعلا اطعاو رفو مهدنعو ماوقا لاملاب نص مك

 7” علا لذ نلاذخا ستساهم لافر انك

 محن نوجد اذا تاثداححلا ىف مكفويس مكهوجوو مكأرا
 موجر تايرخالاو ىجدلا اولجتت يباصمو ىدبلل ملاعم اهنم

 هلوق ةعيدبلا هيناعم نمو

 ةءاجه دارا دقف ميفق لاطاو هلاونل ءارمأ جد ءورمأ اذاو

 ةءاشر لاطا ايل دورولا دنع ىقتسما دع سيف رقي ملول

 هيلا دحا هقبس أم ىناديلا ىلع نب ده ندرفعج نيسحلا وبا لاق باصخلا مذ فى هلوف ككلذكو
 اياضخ داوسلا نط متبيبش . تقلخاو داوسلا هرملل ماد اذا
 ابابش لاخ# وا اداوس نظي هباضخ نا نيشلا نظي يكف
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 اجه هكا نيتي امو نييلثو 2 ليقو نيثلثو نيتنثا د حاسم 2 ناسارخ ىل ال لكوتملا ةافن مث قار ءلأ

 كا,لبصوق اموي ةيلص , هيلع درو اذا هنأ نيسحلا نب رهاظ ع ند هللا دبع نب رهاط لإ يك لكوتملا

 ككل 0 لامع دام اك اراهن ادرجم هبلصف هجرخأ مث رهاط ةسيحت روداسيت حايذاش

 الربجمالو اقوبسسم نسيشتالا ةحيسم عايذاشلاب اوبصني ملل
 البت مهرودص ل اقرش مههبواق ءلم هللا دمححت اونصن

 قعلذ دعبو ماشلا ل1 كرش م كار اولا عفر مث اهلقن ىلا ةجاح الف ةروهشم ةريثك ثايبا ىهو
 ا .مجوتم كل نم عخ ميجلا ند ىلع ع نأ تيلكت ديرنلا بحاص نم :فادنكا نيعتسملا ىلع درو

 م. ةجلو اديدش الاعق مهتاقف هك نم لكيح نعم ةعامج ىلع هيل اء تجرخ# قارعلا ىل الل

 الاد سا راكم اور ردو تل 00
 لحد 0م نك لحد لها تركذ لدي لطلاب الاسم اذ لكل لوقللا ف ذكرا

 نجح دباعمو ني براو عست فس نابعش ىف باقكلا درو دق ناكو ليجد عراش ىف دادغبب هلزنم ناكو

 بوتكم اهبف ةعقر اهيف ثدجو هثوم دعب هبايث ثعزن املو هتقو ىف ىقوثو

 اعنص ةسفتن ادام انلا دليلا قف ببرغلل انمحر اب

 اعفتنا الو دعب نم شيلات, اوعفتتا اننق هبانبتحأ' ققرانتف

 اهيف هعدوي ىتلا تايبالا مامث وبأ بنتك هيلاو ةديكا ةدوم ىءاطلا مامث ىبا نيبو هنيب ثناكو

 ابيكا يللا

 | خيل: ونعم وهو ةلوق فامف وم ةرعش ناوبدو :١ لو هنمف ريغص ةرعش .راوددو

 نيدو بسح ىدريغ: ةوادع ءالد ديف دع يسليلل ءالم

 ,نوصم ضرع قى ؤ كتم عئرجو هلصي مل اضرع هلم كك_عبسب

 هيف لمع امل ةكفح أ نب ناورم ىف امبلاق نانيبلا نآذهو

 أرعشلا ىعّدي ةدعب لع [اذنهو رعاشمر دد نبأ مهجلا ام ككورمعل

 ارمأ تاراتسألا عدااتلفا همال ارا اك ديف درا كلو
 رخص ابا اي مل لاقف هنسحتساؤ 5 ارعش قدزرفلا 0 دقو ةزع ريثك لوق نم ذوخام ىنعملا اذهو

 ةرويشلا هتايبإ ,نسح ثقو ملو اهدرب ام اريثك  ىبا ناك نكلو ال لاقف.ةرصبلا درت كىكما كناك له
 ال فل

 درع مل دنهم ىأآو ىسبح ىئاض سيل تلقف ثسبح اولاف

 اضيأ هلو اهتركذل ابلوط الولو اهلثم ليعب ملو ىنعللا اذه قر ةدنج فدانا ىو
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 راما 2 باتك ىن ىتاهبصالا جرفلاوبا اضيا لاق
 نيذه مجنلا نب هللا دبع لبا ىيلات:نيدلوللا
 وهو ةطبر نب ىلع ىلوم

 ةيضار ضيبلا ىسينف اطخسر وزن
 هلوق دييحل هعتدم نمو

 ينكاس لدلك

 ىصوأ ناك مدا ةاكا ناك

 دييح ايندلا

 اضيا هلوقو

 الان
 ٍ ا دبع موب ىف دييح ثام املو

 افي اخ

 0 ةارسعر وعلا عفنب امو

 دقلا اذه ىعام ابنمرصتقنو ةريثك كيوكعلار ابخأو

 دعا مامأو مح

 انابق

 ىلاعت هللا هيحر ةيالص عم ريصقلا نيمسلا وهو ةيناث ناكاهدعبو

 .ىوطلا ديهح اماو ةنكاس ءاه اهدعبو انام هثركذ اك نا راق هر 5 ىقرركذ ىريطلا ناف ع

 ناخل وهو ثلاث ا نيتيبلا

 ١) نب عوكل اور

 ناو نك

 املا ننعا, ينسف الا سخر

 الايع اهيف دل اومهحضا دقف

 الاغف تلم نااوجلا

 سابلا .نم قيقست, نم ممطب

 سارلا ىف نيعلا كناو سار

 ا نم ةديصقب اثر نينيامو رشع

 عضوة ريصلل قبب هع ١ هنكلو

 مك بتناوجلا رومعم كربقو ع

 ماولا ديد دشلو !_زاكلاو 0 ةلسبملا نيع

 ماللاو ةدحوملا ءابلاو ميجعلا يتفب ةاجل

 ا يبسح نآروب ىلع ء لوخدلل اهل 7 اي نوماملا م ناك هذال حاصل | مف و هنأ ىنَظ نلاغت

 مراتلا أذه قى اهتمحرت ىف هتحرش

 ند كعك نب زارك ند ةنيدا ند انيس ند دوعسم ند مييجلا ندردب نب مهجلا نب

 لهذ نب ب 8 نطق ند جبدخ ند نطق ند تترك نب رداج ند ةدداع ند ل ندرياج

 كا ند ع ند ةماس ند ها ىنب ةدينع نس فكلام نب ورع ندا

 قاس اذكد ل ديما أ ءشلا دحا روبشملا
 ل

 3 ةيمسل دادغب كرا 6 بيطخلا

 رعاشلا يشرتلا

 ميجلا ةلل 0 ةيجرل قف

 م هنوئفي املاع رعشلا كبح - نار ملح 0 نأو جدد هل لاقف ةدرغم ةيجرن * ىف اضدا ةركذو

 أ ند قلع نع ةقارحت ا عم ناكو ةمالك ىبتنا ًالضاف ا ناكو لكوتملا رفعجب

 ناكو طافلالا بذع رعشلا كغ أرددقم اعوبطم ناسنلا ةراسظأو هدع هللا

1,--2 

0 
 ل ناسارخ ةلئاكلا نك

| 
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 ةذه نعرعشلا دقنب سانلاربخا نم ىناكو قاع هللا م اتا نا ةركذ ىنالا نينع نب نيدلا فرش

 0 ةيزاوملا ساون ىبا ةديصقو ةديصقلا

 ةريسالو كيل نم ثسل .ةرقع نم باتدملا اهبإ

 نيناه نيب لصافي نأ 00 ام لاقو 0 ىلع اهيدحا لضفي ملف اضيارعشلار داون نم ىو

 ةديصق فصو ى امالك دربملا س ىمال تثبارو ندرعاشلا ع نيذه ةجرد ىف نوك صخش الا

 اذه غللبب انمالسا اهل [لهاجرعاش و مو هناف روكذملا ( ساونلا ىبا

 جيلا وحلا دبع نب دييح جدم ككوكعلا . نأ ىكحبو ةماخشو ةل ةلازج هيلع ديزي ن | كاضف غلبملا

 دعب انل ثيقبا امو انيف لوقت نأ ىسع ام ديهح مل لاقف ةديصقلا ةذهب نلد ىبال هحدم دعب

 تلق دق ريمالا هللا 0 لاقف نيتيبلا دشناو « فلدوبا ايندلا اهنا ؛فلد دال نق اةككِلوف

 دشنافوه امو لاق اذه نم نسحأ وه ام تككيف

 مالس اكذلا كنف ديرحا كوراذاكلو ماسجلا هيداياو أ !"ددمح ايندلا اينأ

 نسحأ ذه نارعشلاب م اعلأو ةفرعملا لها ن سلجملا رضح نم ع عيجاف اباوج رحب ملو ميبتك لاق

 غلب اهلل 0 قرزتعلا 0 ا 0 اف ى لد ىبا ىف هلاق ايم : ٍ 0 ع

 ملف ةوبلطف هب ىنوتياو ناك ام ثيح ةوبلطا لاقو اديدُس ايضف بشغ ةديصقلا ةذه ربخ نوماملا

 اريدك اوناك دقو ةينارفلا ةريزجلا ىلا بره ربخلا هد لصنا املذ لبجلاب اهيقم ناك هنال هيلع اوردقي

 ةولمحو ةوذخاف هد أو ورفظذ ثاماشلا طسون ىدح ةريزجلا نم بربف ن ا ثناح ن ذخوب ن ١ قاعالا لإ

 0 فكن ديبصف قف لداقلا كد اللا نبا اي هل لاق هيدب نيب راص ايلف 0 ىلا اديقم

 مكاناو 01 نع 0 مكصتخا 0 نال م 0 كثي لدا متنا نينموم اريما اي لاق هد

 0 مقا لاكشاو نارقا ىلا ىلوق ىف ثبهذ امناو اهيظع اكلم مكاناو مكحلاو بائتكلا
 ةنه فكتنيلك ,تكمو»ب:لعتسا امو لكلا ىانساحدا دقلو ادحا 50 هللاو لاقف سانلا اذه

 اعجو ميظعلا هللا, تكرشاف نيبم ليلذ دبع ىف تلف ثيح كرعش ىف كرفكب هلحتسا ىنكلو

 ككلوق وهو أر داق كلان ةعم

 5 لإ لاح نم رهدلا لقتشو ابلزنم مايالا لرش ىذا تكن

 اجاف فار اب تيصفق#.لا دحا,ىلإ قرط, ىدم تددمالو

 فاكلدا 011 اوجرخاف ةافق ن م ةةايسلا !١ اوجرخا هلعفي لجو زع هلل ؟|ذ

 نس عيش نباوهو ىردجتا هباصأ هنأ ليقو ةبامو نيتس ةنس ةدلومو دادغبب نيتيامو ةرشع ثلث ةلس

 ككل دكو ةديصقلا ةذه زتعملا ندا ركذ اذكه تلق كود ف ليق ام نالخ اذه: هنم ةرصي بمهذف
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 مث ماركالاو ةياعرلا قى غلابب اهيبسس ناكف ةديكا ةسناوم ىلاعت هللا هيحر دلاولا نيدو هنيب ناكو هيلا

 نيرشعو نايث طك ءاطنا اذنك ىلا داع مث نيرشعو عبس ظادس ءانثا قف قشمد ىلا رفاس منا

 ىدايج عبار ىهثاالو ثناكو لصوملا ىلا هجوت مث ايلف ماقاو ةمز المل أو دادرتلا ةداع ىلع هعم تيرجف

 تنس ناسبنعش ىف ىوثو انلهأ نم مهورمع نبأ ةريزجب ةيامسمخو نيسيخو سمخ ةنس ىنوالا
 ككابلا ثاداعسلا ىبا نيدلا دجم هيوخا ركذ ىتايسو لصوملاب ىلاعث هللا همحر ةبامتسو نيثلت

 ابنا نولوقي سانلا رثكا ةروكذملا ةريزجحلاو ىلاعت لا ءاش نا هللا رصن رتفلا ىبا نيدلا ءايضو
 نيقارعلار يما ىفقشلا ريع نب فسوي ىلا ةبوسنم اهنا ليقو ريع نبا نم ىردا الو رمع ننأ ةريزج

 ردا دلرانالااكور قلو !دردعل نب ةزيورخي اهنالا سيزر اونا قست, ىف تتار رار يلا قلاب تاتا زيرعلا
 ىخا دج نب .ككابملا ثتاداعسلا ىبا ةيجرت ىف قوتسملا نبأ تر ف ثبار مل امه نم اضيأ

 ىبلعتلا سوا ند ردع ىببأ لماكو سوأ ةربزج نم هنأ روكذملا نسحلا ا

 دنحا روهشللا رعاشلا كوكعلاب قورعملا نمحرلا دبع نب ماسم نب ةلبج نب ىلع نسلا وبا
 ال اود هلم ثيار ام اداشنا هللا قلخ نسحا 0 هقح ىف ظحاجلا لاق نبزرمم لا ءارعشلا لوعف

 ةلوق ةرعش روهشم نمو صربا اوسا ناكو ئمعأ دلوو ىلاوأ نم ناكو ابرضح

 00 را ا الا
 اعلط اردد ليللا ىفح فيك هنسح اكد مسن ردك

 اعجه ىتح رماسلا ىعرو تنكمدا ىنح ةلفغلا دصر

 اعدو ىتتح ملس امم مقروز ف لاوخمالا تشكر

 ةدئاصق نيف تاجرا عا ديمحلا ذبع نب ديمح مناغ ىباو ىلجعلا ولد ا" ىناذلو

 ابلوا ىتلا ةديصقلا ئسبع ند مسقلا ولد ئنا ىف ةقئافلا

 ةرطو نم وبللاو ىوعرا-ذ ةردص نع ىغلا درو داذ

 اح دم ىف لوقي
 ةرضتحسمو ةازغم نبين كلوا ا طبذتلا اكينا

 ةرثأ ع ام وقلا كلو ١ عل دات اذانكف

 ةرضح ىلا هيداب نيب برع نم ضرالا ف نم لك
 ةرمجتفم مول اههس كب ةمركم ككدم ريعتسم

 لمس' ذدقلو امسح لجال اهلك اهنيثال ةلاطالا نوخ الولو انتيب نوسيخو ةينايث اهددع ةليوط ىهو
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 نيبوتصكم و ةركذلا ةسردملا م سوردلا مسبق ع ىئدلا عضوا طا 6 ثدارو

 لياهركد كثنسخاف ظةبرصلا رايدلا ادصاق كانه لرد ل.ضاف 0 را امبناكو نسح طعن

 امهو امهنسحل

 أرصم نوديرب امك ك7 اولرت سانال انلع3 نم هللا مر

 | عمدلاب ندع نيبلا فزا انملِف ضب دودخلاو نك

 نة نفدو ةروكذلا ةسدنلا ىف ةيانيتنسو ةرشع ىدحا شنس طسوالا رشعلا قف: ناضمرزيمش ىف فوثو

 ىهو اره يعمي كيف قا ةسسلا !"لهاوأو اهادعبرو ءارلأو هانا كنف ئورملاو ىلاعت هللا هيحر ةنقلا

 قابلاو ةارهو شنو ورمو روباسيت عبرا انيساركو ةيبظع ةكليم آبناف ناسارخ ةكليم ىسارك ىدحا
 قرشلا كلا ةريسم كدع نيدرقلاوذر ددكسالا| اهاند اره ةذهو عمرالا ةذه ا انم اطزنكلر ابك ندم

 نورعبلا ىنابيشلا دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب دج مركلا ىبا نب ىلع 0 هدأ
 هيوخأو ةدلاو عم لصوملا ىلا راس 00 أشنو 0 3 نزيدجلا رع تقلل ىرزجلا رثثالا ن
 ديحا ندب هادم ا ليم راب عبو, ل ضرما نكسر ىلاعت هيلا ءاشم نا اههركذ ىن الا
 أنهي مس لصوملا"بخاص نم الؤسرو اجا ارارمدادغب ُمدقو هتقبط' ىف نمو ىسوطلا بيطخلا
 قتع ند تاهؤلا دبع دمحأ ىباو ىعفاشلا هيقفلا ةقدص نب شيعب مسقل | ئنا 0 نم

 مرسل لولا ىلا داع مث ةعايج نم "كانه عيسو'شدقلاو ماشلا' ىلا لحر مث ايهريغو قوصلا
 دي ارم جا ا عسيتجم هتيبب ناكو قينضتلاو ماعلا قرنا نا 5
 مطمدقتلا 0 اظفاحو هب قلعتي امو هتفرعمو ثيدحلا ظفح ىف اماما ناكو اهيلع نيدراولاو

 ةامس اريبك اياتك زيراتلا ف فنص مهرابخأو معن اقوو مهمايأو برعلا باسناب اريبخو ةرخاتملاو

 وصتخاو ميرال 11 ب ا و ا ل ل ل
 دازو ظالغأ ىلع هبنو عضاوم هيف هيلع ثردتساو ىناعمسلا ميركلا دبع دعس ىبال باسنالا بانتك
 ثلث قتودو رصتخملا اذه سانلا ىدياب 1 دج ام رثكأاو ادهن نيعم تانك وهو اليها .ءانشأ

 لا لصب مل ملو بلح ةنيدب ةدحاو ةرم ىوس ةرآ ملو أو دوجولا زيزع وهو  نايث ىف لصالاو تادلجم

 تس ميملاع هللا ناوضر 'ةباحصلا رابخا تاتك هلو روكذلا رصتخملا ىوتن ةيرضملا زايدلا
 نيد زع ن .راك ةلامتسو نيرشعو تس ظلس رخاوا ىف بلح« ىلا تلصو املو رايك كاذلجم

 ةفلتلل ا ةفكتاتا مدامخلا ليرغط بقا كتل عسر نيام يحال وتظل ي ا

 امركم هيف داقتعا كرا ةقلع الانفال ور ارنا" اكز تاكا كك كالا كلكتلنلا' نيرا
 دادرتلا تنمزألف عضاوتلا ةرثكو قالخالا نك و لداضفلا ىف المكم الجر ةتدجوف هنا ثتعيتجاف م



 عملا

 ميسرافلاو ةيبرعلا ىهو مالسالا دالب ىف تاليعتسم ىه ةعبرا تلصحو ةينيصلاو ةيدنهلاو ةيمورلا

 هيلدا ا كلل

 نم وه مالسالا زبس بقلملا ىراكهلا ظفرع ند رقعج نب قفسوب ند دنيحلا ند 00 نسحلا ويأ
 ١

 عسينجاأو دالبلا ىاطو ةدابعلاو ريخلا ريثك ناكو ةيمأ نب برح نب رخص نيفس ىبا ند ةبنع دلو

 مسيل ناكو هيلع سانلا لبقاو هب عطقناو هنطو ىلا عجرو ثيدحلا منع ا جباشملاو ءايلعلاب
 ايع هباحصا شعب هلاس هنع لصفنا ايلف هنم عيسو ىرعملا ءالعلا ابا زبشلا ىقلو نسح داقنعا هيف
 5 ل هل لاق رباكالا ضعب نأ تن تعيلسو نييلسملا ن م لجر وه لاقف هتديقع نعو هنم ةأر

 تلكو فول دعي اومدقنت ةعايج د ونجو ةدالوا نم جرخو مالسالا ىف خيش انا لب لاقف دما

 كس ظنس محملا لوأ ىف فوثو ةيامعبرأو عسل الس "ا تناكو ءارما مهنمو * اهقف مهتم ما

 25ش 00 دعو فاعلا ديدشلو ءابلا اد ىراكملاو ىاعت هللا ةيحز ةيامعب رأو نينامثو

 ةيورشلارانطيجتب نأ كيط ولا جدالبب نم قرقذ نوكأ "كفامش بدا كالا نم هليطعر !ذو دلتا

 بلح ليزن روهشنلا سئاسلا دلولا ىلصولا لصالا ىررهلا ىلع ركب ىبا نب ىلع نسحلا وبا
 لك نإ 0 نار لاب لا قي قر كتاراجرلا_ نسا كار دال

 1ك ل لا 0 اهدصق كسر ىلا كاملا,
 كرب ا ا ياا ع اهتيار.ىنلا دالبلا ف ككلذ تدهاش دقلو هطئاج
 نيتيب ةركذ مدقملا رفعج ةفالخلا سمش ن نياوهو نيرصاعملا ضعبل تيارو هيف لثملا هب برض

 ايكو لاخلا هذه ايي ركذ دقو ةقاروات سانلا نم يدجشما صل
 ىور نالتخاو ناعم قافثا ىلع ىتف لك اتش و بدك الرا

 را ماسلا كل ل
 ميف اذه عم ناكو هطخ بتكو هترايز ةرثك نم هتركذ ام ىلع اهبب اداهشتسا نيتيبلا ثركذ امناو

 بحاص ىنيدلا حالص ناطاسلا نيرهاظلا ككلملا دنع مدقت هيو ايميسلا ملعب .ةفرعم هلو ةليضف
 يرذدم رهو ةش اتم ةيحات ىو يبلح رهاظي ةسردم هل نيبو هل ةياعرلا ريثك ناو هدنع ماقأر 1
 لا ا ل يت فار قلي 0 لو كيك توين ةسردللا كل 1
 1 ا سما كل هاك ءابلا تيب ىلاملا تيب

 نسم هنم بجعبل هسار دنع نوكي نأ ىصوأو هبحصتساف هتاحايس ضعب ىف ةأر هنأ لبقو .ةدوجتعأ وهو
 ككذريغو ةبورملا بطغلا باتكو تارايزلا ةفرعم ىف ثاراشالا باتك ابنم تافنصم هلو ةاري

 ا 0

 نإ



 كه

 ءايلعلا ضعب ىندشناو هلع هللا ىخر لينح نب دمحأ مامالار اوج نفدو دادغبب ةبامعب راو ةرشع ثلث

 امهو باوبلا نبا امبب ىثر اهنا ركذ نيتيب
 مايالا كلذ دحصب تصقو افلاس كدقف 2 ارعشتسا

 مالفالا ثقشو كيلع افسا يا ىوشلا تدوس تااذلف
 1 قر نيرخاتملا رح لوق ند بلح ظدبديد ءابقفلا نك ىللاسو ادح نوسح .ىرعم اذهو

 بائك ةفص ق تايبأ

 لذكم كا 0 نع لاله ندا دب ةروطس قرطخ ضورلا ىشب كك كام

 ىباصلا لئاسر لثم هظافلا غالب ىفو باوبلا سا طخ لثم نسحلا ىدطخ ن ١ لوقب اذه هل تلقف

 ا ابنم ىلا تايبالا ة هش نع روكذملا هيقع ل ككيلاس مث هتمجرت ىف مدقن ايك اضل ندا هنإل

 ىهو اك نشتاق تمسلا

 لالخ نايل ربمتج ةيرالق وح ىذلا بانكلا ككنم ىلا ايلو

 ىلاخ ةبحالل عير ىوقو لدا لضفلا نم عبر ىلع تفقو
 ىقاوس بيج الالطا اشف هينل ىنمدأو  ىعمد نم قرسفرأ

 ا لطول مآ 0 موج نظفل ثفمحوا 2-52 كس كعمسصو

 0 نبأ مف نعل د نك تاكل ةروطس 0 ضورلا ىشوك بائثك

 مدنا ملعلا لها ددع يبحصلاو ماسلا 0 عير قم وا نإ ةباتكلاب قلعت اممد
 لاق س اثلاإ ى ةياعكلا ترشتنا رابن نمو رم د نم هنأ ليقورابنالا لهأ ن م ةورم ند د رمأرم

 نايا نم ةرينحلا لهال ليقوأ 82 مك ندا قر اولبس امسرقر نار اورك د ىغيعالا

 نم ةبانكلا ذبل لقانلا نا ئدع نب مثيبلاو ىبلكلا نبا ىورورابنالا نم اولاقف ةباتكلا مكل
 م ناكو ومالا ىشرقلا نفانم كاع ند سوش ديع ند ةيما ند برح وهزاجلا كا ةريحلا

 1 ةذه كيوبإ كا نيم برح ند نيفس 0 ليق الاقو ةبانكلا ةذمم كم ىلاداعف اةربجحلا

 م نب رمارم ابعضاو نم لاقف ةبانكلا تذخا نمم ملسا تلاس لاقو ةردس نب ملسا نم لاقف
 1 ربغ ةلصفنم اهفورحو دنسإا ىمست ةباتك ريمحل ناكو ليلقب مالسالا لبق ةباتكلا هذه ثودحف

 نويلا عب عييمجت سبلو مالسالا ةلم تذاعف مهنذاب الا دحا اهيطاعتي 0 نم ةماعلا نوعنمب اوناكو

 رقي 0 ةيلالعلا ىهو هباتك ةرشع 2 مدا برغلاو قرشللا ناكس ا مالا ثتاباتك عيمجو بد كبوارن

 او ةدردر+ مورلاو ىلاو هم و ف دنهلاو ةيسلدنالاو ةيريربلاو ةيطبقلاو ةيمورلاو ةيناربعلا ةيئايو دل ةيسر افلاو ةينانويلاو ةبرييحلاو

 ةلقلاو ةينانوملاو ةيربمحل ا 6 اب فرعي نم بهذو اهلامعتسا سب ل اهنم 0 000

 ىدو مالسالا دالب كك ا.فرعي نم مادعو اهدالب 0 انلامعتسأ ىفب دق ُثملتو ةيسلدنالاو ةيربلاو
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 ىف لكلاو ركخالا| ردع عضوم ىف ةداعيم أر هب دحاو لك مدلثو نانثا هلوحو نيا اصلا ليج ىلا دعّصي

 رشع ىنات ءكجا] دليل قود : | كا تفيظو ىلع ابظاوم كرد ملو عييجلا ىلع دري وهو ةدحأو ةعدد

 هدرضح املو كا هللا هيحر ظلس نيعسلا قلع قبب دقو ةنايتسو نيعيرأو كملت نس ةرخالا ىدامح

 هسفنل دشنا ةافولا
 مهانغمب تلكحجرللا لريثيو ١ ىقحلا راند كاد اولاك

 مهايقلب ارورسم سبصا مهل 5 نك ند
 اقل مسسدسحو ى تاس 0 ايف تا 0 ككِلُق

 داحرل رس نامع ادق عتاد مهاش وفعل ا سبلا اولا

١ 

 م

 ةلييملا نيسلا 5-5 ىكاعسلاو اهسب ةبايسيخو نيسمخو نايث دس ى ةدلوم خر ناخب ترفطظ مث

 م كك سنا لامعا نم ةيبرغلاب ةديلب ىهو اخس ىلا ةبسنلا ةذه ىلا اهدعبو ةيجحملا ءاخلاو

 ىلوالا سلا ىلع اوقيط | لأ 1 وكس
 ساكل

 الو نيمدقتملا ىف دجوب ملروهشللا تداكلا باوتلا قئاب تتفورعللا ناله رت ؟ يع ؟نسحلا وز

 طل نم ةقيرطلا هذا لن قلو تلقح لل ربا راك رداع الر ليش هله هكا
 نتا نكل -نسلا ةبابن قءاشيإ ةظخْبو 2 هاينضف كك ل ةروصلا هذه ىف اهزرداو نينيفوكلا

 ظل سيل بوسنملا طحلا تحاص ل هن ةحمو ةوالط اهاسكو اريهقمو ءتقيرط بذه باوتلا

 نب ةيصملا ىاروكذبلا كغ "ول ةيجلت" ىف روكدم وهو نيسضللا هللا ةتعزبا هرهلا اوه اتفاوروكذلإ] 3
 هع ذاقم قدا كح ئناصتلا بتسصحاَض ىسلدنالا قر لا دبمع ودأ داش الو ككايه دلو

 القُم تتبدل دن أوج دو هنلقم ةأعرأ نم ا ندا 1

 ىبعدي.الو هوان قحلب نم مييف سلو نوجستي ةلاونم ْنِلَعَو درقنلاب لسخلا ىبآل نوقرتعم لكلأو
 ل ىعدا 1-1 ن ال انيار ايف اذه ظ هيف سيل ام 0 نم ا 3 0 2 كلو

 بأو ويلأو اناوب ناك هابا نال اضا ى هرتسلا نيادل لاقيو كك راشتلا مدع .ةقاسلاب هل ) اورذأ 0 د

 نب دج هللا دبعوبا وهو بناآثلا 1 نبا ةيانكلا ى ههيش ناكو هيلا بسن اذهلف بابلا رتس مزالم

 دا_يتلا ناميلس ند ةيحلا رك 5 ابا جيس ىدادغبل ٠ زازم لأ تاكل كت اقلا لايعس ند د ىلع نب كك

 ند ةعايجو ىطقسلا ن حلا ند 0 ءالعلا رذعجو 0 ريبزلا ند - ند ىلعو

 اي رع ةيس مرحملا ند انلخ نيتليلل دحالا 0 ملا كك 3 ن د 3ع اقودص ناك ةقرطلا هذه

 لكفو نيرعو كسا مم ىوالا ىدادج ى دات سيح ل مود 3 قدا قوثو كى ةريدوشلال نذدو
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 عفت دو برخ ءلارعشو بدالا تكا 0 0 قارغلا ف 0 ركل ةيلغ

 0 5 ومع ا ع رن مل هنأ لبقو ةزارتح اول طيبم ةرثكر عم طلغل ا وطخ/ يف

 . كلك دئاوغلا كَ اصيرح ناكو معسل قلاش 8 ىف .نوسفانتي نانلاو لملم طجعلا ّّك هتقيرط

 قوتو ةيايسيخو ناين هيض ىف هتدالا 00 هنع ذخاو هيقل ىنمم ةعامج تثبارو ةننك ىع اهرطسو

 دحالا نوي هيبأر 0 هللا هيحر ىزبنو هللا

 نورخللا "١ نيد | تدذدهم تقلا ةحيكر ند ردنع نس نسحلا ند لع نسحلا وا

 دمج يب دأ 3 د عملا ناك 2 30 تر ىلا راعشأو ظةغللاو وسنلاب اريبخ الضاف ابيذإ

 كح مسير ةسايحلا ل اباتك هيظن نم عمميجو كتفيداضت ةدع هلو لصوملا نطوتساو مهزث أوج ذخأو

 ىقىدن 0 نأ ذل ةليضفلا مج اكو َى مءاطلا مانيلا ى نال ةسايحلا باكا هب: ىهايفو بأ أودأ ةرشع

 ودإ ةركذ ع لضفلا 0 هع اج 0 .تارعأ كملذ ىلغ ظلم سانلا ف و ف عئفقولار ريثك ناسللا

 تاولصلل :كرنو نيدلا ذاق نم هيلا انعست ءانئشاب ةركذ هس لدرا رضا ان ىف افوتمسملا ند ثاكريلا

 لس لاقو فسعت ةرعش ىو ةرعش نم عيطاقم ر كذو سانلاب هثازيتساو ميركلا ن رارقلل هتضراعمو ةبونكملا

 ري سلا افادت هامل اذا الرا حاب, 0 ل ا ا
 رخالا عيب در رش نم ٠ نيرشعلاو ن 0 ءاعبز الا ةليل ا تكد كيمسف ةح أر هل دحأ الو

 نيشلا 2 5 قاع هللا ةيحر نارمع ن د قاعملا ةريقمد نذدو لضو ل ان ةناينسو دحام

 ملعأ ةللاو مشلا 0 كة اهدعو. انت نم الانغملا ءاملا نوكسو | ميما سنو ةيعح ملأ

 ىرصلملا نادم لا بلاغلا دبع نب دحألا دبع نب ا كتع ند ده : نب. "ىلع ٠ نيسعلا ىبا

 2 رشا 0 ؛رداقلاب ل 0 دلا م ا بقلم 'ئوهنلا ىرقملا اا

 دوجعلا ىبا ىلعو ةغللاو وحذلاو تاارقلا ملع ةيلع ن 0 قروكذملا ىرقملا ىبطاشل

 ما رم رصققو لتقوع نداو ىفلسلا ن 0 ةبر 0 يسوى ككل ىكم ن سراف ند 1

 م.دق سانلل ناكو رهتشاو ةلوئق ء ءاسيلع ىلع اب مدققو قشمد ظلي دم ىلا لقشتا من نيش ءاب نبأو

 ناكو تاارقلا ىف ةيبطاشلا ةديصقلا شو ثادلجم عبرأ فقاىرشخمرلل لصفملا جرشو ميظع داقتعا

 هيلع نويحدزب سانلاو قشمدد هننأ َإ هثقو 1 انيعتم ناكور اعْساو نطخ هلو ابمظان ىلع اهارق دق

 وهو ةسيهب بكري ارارم هتبارو نامز دعب الا بون مهنم دخاول يضيالو ةءارقلا لجال عماججلا ىف 0 كت 5 00 : ةءأق دال هد ماحلا 5



 عابا/

 قال ةعتشا ةنذ ٌداحاف 0 ىلع ىبال حا اضبالا باتك جرش هل انقتموحذلا ىف اماما امباع ناك

 ىلا عجر مث تنس نبرشع ادجيرافنا للك ىلا ىلع ارقف زاريش ىلا جرخ مث ىناريس ١! ىلع دادغب

 5 سطح دج مل برغلا ىلا قرشلا نم ترسول ىدادغبلا ىلعل اولوق ىلعوبا لاقو دادغب

 ودخلا ىف كيلاوت ةدع هلو هنع لاسي نأ جاتح) ءىش هل ىقب ام هنع لصفنا ايل اضيا ىلعوبا لاقو

 تاقبط بانك ىف ىرابنالا نذا ةركذو ريثك قلخ هيلع لاغتشالاب عفتناو ىمرجلا رصتخم جرش اههنم

 لاس محلا نم نيقب رشعل ثبسلا ةليل قوثو ةياهثلثو نيرشعو ناسث تنس هتدالو تناكو ءابدالا

 ةليبم نبع اهدعبو ةدحوملا ءابلاو ءارلا يتافب ىعبرلاو ىاعت هللا ةديحل دادغبب ةيايعبرأو نيرشع

 لك ةعايج ىلا ةبسنلا ةذه ثءاج دقف ةريغ مأ رازن نب ةعيبر وهأ ىردا الو ةعيبر ىلا ةبسنلا ةذه

 ملعا هللاو ةعيبر هيسأ مهنم دحاو

 وجتلا َحأ ىدابارتسالا علا فورعم ا ىودذلا اع ند 5 ديز ل سس ىلع نسحعلا وبا

 ماس سل م.ئامز لها ىفنعاراص ىتح هبف رحجتو ىرغصلا ليجلا بحاص ا جلا رهاقل أ ديع نع

 بتكو ةعحصلا ةباغ ف اطخ بتكي ناكو ةدلم ةيماظنلا ةس .,دملاب وحتلا سردو اهنطوتساو دادغب مدقو

 ند لا ةاجنلا ئلمهنع ذخأ نم ةامج نمو ريثك قلخ هد عفتنأو بدالا بتنك نم اريثك

 مدام دادغبب تسلا اع لاقو ىناهبصالا ىفلسلا رهاطو هدأ طظفاحلا مدع كورو ةرئ <ذ دع دقو ا

 ةامنلا ضعبل ىندشنا لاقو ةيدرعلا نم نرحا نع

 تيزلاب ليعت ةديرث هباحصاو وهنلا نمريخ
 مدلو ىاعن هللا 6 دادس د ايتفاكو 0 تس نس ةجلا ىذرشع ثلاث ءاعبرالا مج فونو

 اةزمهلا رسك دان أرتسالاو رخآ ءى ب تلعتل حفلا تاعك روع ةئلسل فرعا

 دعدو ةحوتغم دحوم ءاب 100006 3 5 007 افعل ءاملا رسكو 3 ةليسملا نيسلا نوكسو
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 ناجرجو ةبر اش نم ناردنزام لامعا نم دو م ذابا أرتسا ىلا ةيسنلا ةذد ةيجعم لاذ ةنابلا فلالا

 كر ىيلسلا ميهربأ ن 1 ىكلللا دبع ند ندسحلا ند ميحرلا دبع نيسحعلا ىبا نب ىلع نسحلا وبأ

 اكل قدام قوز اك ىوغللا راص هعلأ داب كك نيدلا.بذبم بقلملار ادلاو كل مدادغبلا لصالا

 ورا ند ال ةاعتس ل دا لقيبرشل ريتال ىلع بدالا ارقو ة ةيبرع 1 هل لصحو ريهاشملا ءابدالا

 نادم ىكان جاور ىلا عودنا نمانلا:ارقاؤاسنف ار 0
 الارقو هباورو ايلع ىبنلما كر ١ ناويدب افراع ناكو ءاشنإلا بناك لالحل | ند قفولاو ىرب

1 1.0 



 عا/ذ

 امي زيجتل نإ ةرمأو رانبد ٌةيايسيدخ ىربحزلا برعلا شا لاا ةيليطاشلا بحاسم دانغ 0 ديتعملا

 ىشرقا| تارفلا ىبا نب ده نب بعصم برعلاوباوهو اهلها نم وهو ةيلقص ةريزج ناكو هلا ةطحوتت رو

 د هيلا بيجلكي ناوريقلاب وهو ىرصعلا نسحلا ف ىلا اهلثم تعيورعاشلا ىلقصلا ئريبزلا

 : بردعلا

 0 را يل 0 هدد قبلا 3 0 مور- اك

 ءالأ 0 ىشمأ اعناأ جيلا د هتنيفس ىدن يتم جحود : رطل اف

 دحتطا ةيايعبزاو نيناتو وابل نسل ىف ءنفوتو ةريغوؤ دنقلا جدتماو ثكلذ دعب سلدنالا لخد مث

 انف ناعبلا كاياعحلاررت ةرنر ارب هنن ةنامشكم نحسن اعدج اننا عيارفلا 0( كاف كامح
 ارداند سار كك لاقي خطيت باديعارحب كدبلس نإع ةياهتسو نيسيخو دخلا 0

 ةبسنلا ةذهو وأو من فأا ءارلا دعبو ميملا نوكسو ىواقلا يتفي ىواريقلاو نكاوسو باذيع نيب

 ةرحهلا فرخ لف هيلع مالكلا مدقل دق ىرصحلاو دهريص لابعا-نف ماشلاب ةعيض ىهو ءاريق ىلا

 نم ناتاحرم ةتبس نيبو اهنيب برغلاب ةدلب ىهو ميجلا يتفو نونلا نوكسو ءاطلا يتافب ةيعنطو
 اهنم جرخو ةيايعبراو ندرشعو 1 لا ميلقصلاب دلو هناف ىريبزل || برعلاوبا امأو ةيحانلا :طيكشلا

 دغلدو قاريصلا ند كاع دابع ند دمهتحيلل !دصاق ةيايعبرأو ا ةنش ابيلع مورلا كللعت امل

 ملعا هللأو سلدنالاب ىح ةبايسيخو ع رمسيس 3 هنأ

 ىليشالا ىسلدنالا ىوجتلا ىيورخ نياب فنورعملا ىنرضحلا ىلع نب دهن نب ىلع نسحلا وبا

 احرش هيوبيس باتك حرش هيلع ةعسو هلضفب تدبش تايفنصم ابيف هلو ةيبرعلا ملع ى الضاف ناك

 رهاط نبا ىلع جرتخت دق. ناكو هيف رسقا امو ىجاجزلا مسقلا ىبال لمجلا باتكاضيا مرشو ادبج

 ةبايتسو عست منس قوت هنأ لبقو ةياهتسو رشع نس قوثو بدجلاب فورعملا ىسلدنالا ىوحنلا
 اهدعبو ءارلا ستفو ةيجخملا داضلا نوكسو ةليبملا ءامجلا ريتفب ئمرضحلاو ىلاعث هللا هيحر ةيليبشاب
 نباريغوهو ةيجعللا ءاخلا فب فورخخو اهيلع مالكلا مدقن دقو ثومرضح ىلا ةبسنلا ةذه ميم

 ندب نيدلا ءاهم ىلا اهبتك ىتلا هكلاسر ين ىلاعت هللا ءاش نأ. تكلذركذ ىتايسو رعاشلا فورخ

 هزم

 للعالا' ىزاريشلا لزنملا ىدادغللا ىوجنلا ىحب د نب جرفلا ند ىسيع نب ىلع نيسحلا و ودأ
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 قو 0 انقفاي ليفوي يدلل ناز قل 0 دعد 000 لباسا مايل ويكي

 فرايدلا سفانن هيف اوسفانكو ميسنلاب ضابرلا ىداتت ابفئاوط ككولسم هندابتق 00

 اوانمظلل تفلث ءاججملا ىلا ,تفلني نشللاروهشم 2 قوصا كازا لاكألا ىلع قبلا نذكالا
 هظفماب قئاوطلا كولم عاخ ال ةرطق دعو هنقا نيب لديختاو ةرغ ٌقلغ ةووظاتكل : مالا نبا

 ىبا ةلاخ نبا. نسحلا وبا !ذهو.تلف هعبط مجال هعرذ قاض دقو ةجنط ةيدم 57 دا

 قاقوياضن ا نهديهجلاو ملصلا باعك كب لاوكشم نياك ذو اباقالا نسر نلشفإ شلل وطلسلا لا
 ةءارق ىف انهيظن ةديصق هلو اهريغو ةدس ميركلا نارقلا-نسانلا ارقاوانقرطو تثاارقلاب ايلاع ناك

 مك ىلنلا د ةععنتلا ةرحاسلا هدئاصق نيف رعش ناوبد هلو ةعسلو ناتيام اهناينا درك عفان

 هددرب نيبلل قسا هقرافرامسلا دقر . هدعوم ةعاسلا مايقا ةدغ:ىتم تحصلا ليلا

 يسوم ني. ديم نب ئلنوم لريدلا. مهنا هيققلا امبحاص اههنزاو:دقو اهداربا:ىلاةجلاهنالف ةروشما قو
 كبايبالاوبكيراوئقلاب, توورعلا لئاضفلا وبا ىنانكلا ىسبع ا طيمكل

 ةدعصت قوشلا تارسفز -نسفن ىوس ككافج قبي مل

 ةدنسبو :فكشنب لسع هلا بتمتلا نفنعنعبإ توراس

 هدرجت ثناو نكن تحكنف طعللا تدخبما اذاو

 ةدقعبإ كك م بجاسلاو 2 ضر هجو ثكدخ + لس مك

 هداج تيس تعلو اناا مكف ب تلقلا فكد كرش 0 ب

 اضإ ىرصحلا رعش نو

 مانخ مدقبر 0 م م العلا نسكت اك دقو ع لوصفا

 مادخلا درولا ند تثتردصع 2 6 لاق رت هك ها نما

 مهدالب ىف اههساو ةيليبشا بحاض دابع نب ديتعملا ىلا همالغ لسرا ةجنط منيان ايبقم ناك ايو

 ليعف دب كقتحا انم'داينعلا نأ هغادو هلع اطراف رح

 اعوجت- كار رهد هلآ و اعوجبلا ب كر لأ 0

 اعوجر ال ملل ما لاق تسلا كد

 اعوج مهنحلا قاثام' 5 ماع مللا محر

 و دأ ىشدح ل أاق ةداسنلاب نورعلا كدر | ىلعلا جات ىكحو مناي ال اق موزل تانيالا ىف منتلا دقو

 اعل لاف د2 ند ديز ةدج نع يل دهم ند ديز ند غبصالا ند هان غبصأ
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 وبا لتقو هيلا نسحاو هطبسو همع ر ضحأ مث ةركشو هينيع نيب ديتعملا هلبقف سابعلا ىني نم نوماملا
 تيفوتسا دقو ةياهعبراو نيعبسو عسن ةئس بجر شصتنم ةعمجلا موي. ىف ةقالزلا ةعقو ىفروكذملا عفار

 اذكك ف عدلا نب مهرباركذ مدقلا دقو ككانه» رظنيلف نيفشات .نبا :ةيجرن ىف ةعقولا ةذهربخ

 سلدنالاب ةدلب 9 زبخالا فوقنا #دجؤم ءانبامببا نيماللا فب ةليلو ملعا هللاو بانتكلا

 نم ناكل ءايلأ نوكسو ماللارس كو ابقْوذ نم ةانثلا ء هانلا تو ىنونلا نوكسو ميلا حني مشي 0

 روكذملا مزح نبا تكلم تناك ةلبل لاببعا نم ةيرق ئهو ميم اهرخآ ىفو ةيجعملا ن فلا :كفوا ابنك

 ىقاعن هللا هيحر اهيلا ددزتي ,ناكو

 ةنيبرعلاو ظغللا 5 امامأ ناك ىسرملا ةديس نداب فورعللا لما ند ىلع نسحلا ودا طظفاحلا

 عماج ريبك باتكوهو:ظغللا ىف مكحللا تانك, قكلذ نم اعويج :ككلذاف عيج دقو ابل اظفاح

 ةسايحلازرلرش ف قينالا”كقاسكو ريتك وهو اضيا ةفللا ى صصخملا باعك هلو ةغللا عاونا ىلغ :ليتشتم
 اك ةودأ ناكو انضيأ ردرض ةودأو اريرض ناكو ةعفانلا تافئطلا نم ككلذ ريغو ثتادايعم لتس ق

 ابي قو هركذ مدقلا يدادقبلاردجامع ٠ 0 مث هرمأ لوا ىف هدلو لفتشلا هيلعو هللا ملعب

 0 5 1 "ا مكل ارقي نم ىلا اورظنا مل ثلقف 0

 ارض قوثو فرصتو ظحرعشلا ىدل ناكو هظفح نم ثبجعف هرخا ىلا هلوا نم ىلع ةارقذ ةديس

 ةريسعو ةيايعبراو نيسيخو نايث دس رخالا عجبر ريش نم نبق عبرال دحالا عب يشع ساد

 ةديس نربأ ع نأ سلدنالا ءالضف ضعب طعب مكحملا نم مب دلجع“ رببظ ىلع: تيارو اهو وأ رسل نواس

 او لخدف برخغملا ةالص ثقو لا بوبس دم احح ل ذل لبق ةعيجلا م ناكرو تك ذلأ

 فيت روكا دحالا موب رصع ىلا لاحلا تكلت ىلع ءىقبف همالك عطقن او هناسل طقس دقو هنم جرخد

 علا نيسلارسكب ةدبسو رهشأو 0 لوا أو ةيام عبراو نيعبرأو نايت نس لبقو ىلاعت هللا ةمحلاو

 ءارلا نوكسو ميلا مضي ىبسرملاو ةنكاس ءاه اهدعبو يلا لادلا ينورايصا نم لانثملا ءايلأ نوكسو

 0 ىكنيلطلاو سلدنالا قرش ق دسدبم هك ةيسرم نك ةيسنل ا :ةذه ةلمبم نايتس اهدعتو

 برزغ ىف ليد ىهو ةكنياط ىلا ةبسنلا ةذه فاكاهدعبو نونلا نوكسو ميملأو ماللاو ليلا

 ةيجربفم اييهتجتا نم ةاشم اب إو لكم نون ولالا عنو لرجلا لادلا يق ةيادو سل دبالا
 !سلدنالا قرش نا كاف. ءاه اهدعبو

 ندا لاق روهشلملا رعاشلا ئناور فلا قكرصحلا رب ضاا ىرقملا ىربغلا ىب :غلأ دبع ند ل نسحلا هلأ
- 
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  نمصلاو مدلقالا اهبيبلق ٠ تعبج دق:نيقرتفم"ترءاك

 تابرسجامو تارظانم نيسلا فرخ قروكذللا ىجابلا ناييلس ديلولا ىبا نيبو ةئيب تناكو

 بولقلا هنع ثرفنف هناسل نم دحا ملسي داكي ال نيمدقتملا ءايلعلا ىف عوقولا ريثك ناكو اهحرش لوطب

 اورذحو هيلع اوعنشو هليلضت ىلع اوعيجاو هلق اودرو هضغب ىلع اولاهتف هتقو ءاهقفل ىدبتساو
 هود هدالب قع هنادرشو: تكوللا سيهافذسع نحال اوال اونزنلا ب ةبضاز ارجو سلف جلا لل

 نديسيخو .تس 6 نابعش نم انيق نيتليلل دحالا رابنرخا كل انك نوم ليل ةيداب ا

 ىيررعلا لذ' قلدانعلا ولآ الق ايبفو رو وا نبا برع نيمو مشل تدم قا ئؤجدتا لوز كاك
 00 ةدك كلذ لاق اهناو ني فسويإ ند ج احلا فيسو مزح نبا ناسل ناك ةركذ ما

 ركل ناو ةبايعجر أو نينثا مدس ةدعقلا ىذ ىف ديحأ ريع ندا ةدلاو افو ثناكو ةينالا ىف

 ىريزولا ىندشنا روكذيلا ده وبا ةدلو لاقو ةغالبل او ريخلاو بدالاو ملعلا لها نمو ةيرماعلا ةلودلا

 ّك ةاياصو صضعب

 ابنودب 0 ةلاتح "خلع نكت لف: ابنق انك ا كيل

 روصنملا ةمودخم ىدب نيب اسلاج ناكر وكذملارب دزولا ن | سبنقلا ١ ةودج ىحانتك ى ىديركلا د ذو

 نوجسم لخر مال فاطعتسا ةفقر 1 تعفرف 2 فاطم ا ا 0 0
 دسخاو هب هللاو ىنتركذ لاقو هبسغ دتشا اهارق ايلف هنم هيظعتسا مرجل هيلع اقنح هلقدعا روصنملا ناك
 ماقلا ريزولا ذخاف روكذملا ةربزو ىلا ةقرولا ئمرد قلظيب كنك ِكالَض تحوي رادار ا ملقلا

 ئدلا اذه امؤوصنملا هل لاقف'ةطرشنلا. بتحاض"ىلا عتقوتلا ىضتقمف ةتتنتكي لجو قولا تا
 لاو. تنمهو لاتق هازاانسيلف 'عيقوتلا هلوانف !ذنهبا كرما نم لاقو درت نال قالطاب لاف تنكت
 نا ذاراو هقرولا ربزولا ذخاف قلطظي يرتكف بلصن بك نأ دازاو عيقوتلا ىلع طخ مث نلصيل

 7 نيرا لراس لكل يف بظر وصلا تارطم ةنالطاب لارلا لا كحك
 قى عرشو عيقوتلا ريزولا ذخاف قطب هددتكف ينلصت تسكت نإ دارو هيلع طق هطخ قازف عيقوتلا
 بجع هار ايلف قالطالات هظخ ةاراف نيلوالا نيتركلا نم رثكا ركنا روضنملا ةارق ىلاؤلا ىلا ةباتكلا
 ا نا هعنم ىلع اناردقا ال هقالطا ةناحبس هللا دار نيف ئيغر ىلع قلطي , معد لاقو كلذ نم

 هم دك ى ناكو عاد نان ١ لضفلا عفار وبا هل لاقت لضاف ىرش هين دلو روكذملا ديم

 111 ميم 2 بح لو داطملا ناك تادنالا دالي 0 ا يلا لك ا عير
 مل لاقو ةءارزو رضحتساف هنم هدأر رمال هلتقب م مدو 1 نب ليعيسا نب ده نب رابجلا دبع بل بنلاط

 عسفار ء ءدأ مدقشف هيلع مايقلاب مهام دنع هيع لتقق نم ققاوطلا فوامو ءافليخلا ىف مكنم نرعي نم

 مع ف كعك ديلا ند 6 وهو ميلغأ همانق دعي ةيع ا يفع ىنمالا هللا ثكدبا فرعن 3 لاقفروكذملا

 1 م19



 عال

 كلذ نم مهيديب ام ضقانت نايبو ليجتالاو ظرونلل 0 دو4لا ليدبن رابظا تانك

 هيلا لخدملاو قطنلا دحب بيرقتلا باتكو هيلا قبسي مل ىنعم اذهو ليوانلا ليقع ال امم

 ا ناكبو هن ىنظلا ءوس ةلاز أزاو منايب ىف ثككلس مناف ةيبقفلا هلثمالاو ةيماعلا ظافلالاب

 ىدج نكحدللاا نسحلا ند ديحم قطنلا ف ميش ناكو هلبق دخلن اركلس مل ةقبرط هد نيفرجتملا

 بدالا ىف بتكو لئاسر بطل ىف هل ابيبط ارعاش ابيدا ناكو ىنانكلا نباب فورعملا ىبطرقلا

 القن ئناتكلاو نين انكل] اتاي ىف لامكالا تاتك ىف الوكام نيا, كلذ ر كذا ةيامعير الا دعب تامو
 ردو هييرع كنلووا تحب سور 0 را ككحا 506 ن الادانو ةسرع لكل دف هي رييردلا طق ةايشد عصا [كباتكا هلة 6دمكلا ل542 راطتالا
 لدا ىىلعل ةبطاق سلدنالا لها 3 دمحم وبأ ناك هقح ىف لاوكشب ن 5| لاقو ادج ديفم وهو

 ريسلاب ظفرعملاو رعشلاو ةغالبلا نم ةظح روثوو ناسللا ملع 3 هعسول 2 ةفرعم مهعسوأو ماسالا

 دلجم ةبامعب راوحت مفيلات نم هيأ طخ ةدنع عمتجا هنأ لضفلا ع 3 وبأ ةدلو ربخا رابخالاو

 ام ىديمحلا حوتق نب ديحم هللا دبع ويا ظفاححلا لاقو .هقرو ىلا ا نم اتسرف لع لمشت

 لوقبي نسم تثبأر امو نيدتلاو سفنلا مزكو طظفحلا ةعرسو ءاكذلا نم هل عمتجا اهيف هلق انيار

 هسفدل ىندشنا لاق مث هلم عرسأ ةبيدبلا ىلع رعشلا

 ميلكلا هناك اكتر رار اكل تلا" معن وك نانفللا نك

 ىنعملا هلو

 ليلخلا ةيياعلا يسلط اذل 0 0 0 0

 اضا ةرعش مف

 ليوط تدراود درئىدتنعو ايلاط ا قى ثفرسا هل تلقف

 ليلد موق ئدج اديااما ىلع ناو قربهابطئناءرت ملا
 ىديمحلا ظفاحلا هل

 ةعاسا فوقو قوشملا ىلغب غب امو انتلعترا مث ةعاسانمقا

 هعاي :-| نسدلا تتش : يلا عامجا ذأ كك مل ليشلا نك

 رويج ن : ككللا دبعلر وكذاملا ىلعي نَح ند دمخل) ند ىلع دجت وبا ىندشنا اضيأ ىديمحعلا لاقو

 2 نرظلا لها سوفنف ةيبانانادسنإلا تشكك نا

 كقكورو



 عاب

 ةديصق نم هلو

 معن الو ىدعسب امري نيقشت الو ىبصلا بلط ىفرمعلا ندفننال
 مر لع نوؤشلا ءام نوفست الو ا مار لالتطا ب نيب ددتاالا

 مثالاو ثيداحالا تامذم ىتقبتو ..ةجاح فكارداءرملا,ىراضف ناف

 الزمح همسأ مالغ ف'اورعش لو

 ءاكبلاب نيعلا طبناو ىداوق ىقراشلا ىمر نماي
 0 ا ل

 ءامدلا ,ىوي .اسيزم قبب مل, ىشفن نراصفر امالتما هدرا

 ءاجرلاب سس اهلا جزم دهق 7:ةلابتلذا اصنا بينصتق”قتكرأو

 الاطلاق: ى واقف دفلار اهيلفطتلا ةووبلال جيك
 مالكلا مدقلا دقو ىلاعت هللا همحر ةيامسمخو ةرشع سمخ ةنس رفص ىف رصمب قوثو ريثك رعش هلو

 ىقكقصلاو ىدعسلا ىلع

 نب نادعم شبا ةفلخ ني 0 ذ مناع ند مزح نب ديعس ند دمحأ نب ىلع دمعم وبا

 ىوسمالا سمش دبع نب ةيمأ نب برح نيرخ< نيفس ىبآ نب دبزي 0 ديزي, ند نيفس
 سل طدنالا لخد نم لوا فلخ ةدجو سرافا نم هلصاو ةدادجأ نم ملسا نم لوأ ديزي ةدجو

 اس ناضمر ر م ا ت١ عولط لبق ءاعد رالا 2 5 !دزالا دالب نم ةبطرقب ةدلوم هئادأ نم

 اظينرتسم هنرقفو كثب ل 0 أعد اياع [ظفاح 0 اهنم 0 5 ُّك ةداجتللو نينامثو و عمرأ

 ناكو رهاظلا: فتحت" ن1 ؟كقتناف“بسقتتلا" ىعقاشت/ ناك نادك تقتنلاو كتانكلا ع نم ماكحالل

 3 ىق ملبق نم 3 9 كرياك ا همام للا دعل 7 دلا ف ا هماعب لماع ظمح 5 5

 ولا هاف تكلا نم اة ججشلك 8 سلط هدو ةوح لان اذ اعضاوتنم 0 اما رسدتو ةرازو مهل

 كتاسكا 1 اناتك ثيددحلا هقف 5 فلاو مد اعامم ميسو ريتك انش ا دسم تافنضلاو

 مازحلاو لالسعلاو بسجاولا ىف مالسالا عئارش لمجت ةعماجلا لاصخلا بانك مهف ىلا لاصبالا
 : كر نبل قو نيعباتلاو هب اكملا :لاؤقا هيض .ةرواو عامجالاو ةنيل)
 لوصال ءاكمإإلا لكاعلك 0 ريك "الافكومز الذكور ةفئاط اله هجهللاو ءاققلا لئاسما ف م
 ىف باتكو لدنلاو ءاوهالاو .لاملا ىف لصفلا :بانكو رجلا .دارباو ئصقتلا اغياسغ ىف ماكخالا
 ضعت ابهضعد قلعتو اهيلط ظيفنكو مىاعلا بندارم م بانكو هقفلا تاو اع هلك اسمو عامجالا

 همم | ةمد 3 نم 0 دعب

 تى
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 لك نك تالا تكدرضو 0 قاخ سانلا م ةربق دع تانإو ناوريقلاب رصعلا تنفقو ءاعبرالا

 ىببا”نب ريهز لوق دشنب ام اريثك ناك نسلا ىف نعط املو ىلاعت هللا همحر ىثارملاب ءارعشلا

 را ىلس

 ماسبإ تن ةئكل اك 2 درك نكاك شعبي نمو ةويحعلا" لكلا "تيسس

 سان دال ةمسنلا ةذه ةلوبهم نيس مل اةرومسكم ةدحوم ءاد فلالا دعبو فاقلا راف 0

 هركذ مدقلل سيداب ند زعم ا نب ميم فت ريمالا| انهجتف املو ةيدبملا نم برقلاب 0 ةنيدم ىهو

 اهلوأ ةليوط ةديصق ةسوس بيطخ دمح» نسا لاق

 اساق ككمزع ا اسياع ىعدي ن .راكو نامزلا ك 36

 اسراوفو ارتاودو مك لالا اة فدع اك ءارذع ابحت نأ

 اسراغف ككلبق كوبا ناكو الا اهرامث تينجام مساعي هللا

 اسنارع نوصحلا ضيب هل تححضأ ايطاخ ىاوعلا رمسلاب 0 0

 ا

 نب ديح# ند دليحا| ند نيسحلا ن ل دللا كديع ند ديحم ند ىلع نب درفعج ند 1 مسقلا وبا

 ةحافخ ند لاقع ند 0 ند د كانا ند 1 ا ءدعسلا ها نب دمحم ند هللا ةدابز

 ا كل نب دعس نب مازح نب دعس ند ثرحم ند دابع 85 1

 عاطقلا نب 00 ورعملا نان دع ند د لاعم ند رازن ندر نخر نس ع نس رخل دا .. ند هل ند 0 7

 2 تتوكم نب ى 5 نير حلا نرد ع دنأ 0 ند لوقو 0 1 نم ملعأ امو 0

 0ك ملعا هللاو ميمت ند الاثم ديز نب دعس ىنب 5 ىدعسلا ىنيرتنشلا نيسحعلا نب هللا دبع

 ناسحأ لك ويف نسج لاعفالا بانك اهتم ةعفات فيناصت هلو تغللا اصوئصخ بدالا ثمنا دخا
 0 ءاشدلا ةنأ انك هلو هيلا هقيس دق 6 3 ل ةيطوقل ١ ندال لاعفالا "1 رم دوحأ وو

 راتخلا ةربطخلا ةردلا باتكو دبح نوسح ضورع هلو ه هعالطا 8 ةرثنك ىل اع ةلالد مسقو ا مرق

 3 د ا سلدنالا أرعش نم | ا 2 اما 0 تانك هرب رجلا ءارعش ند

 ردا راك ده ا - كندا ارقو ةياقصد ةبامعبراو نيثلثو هل 5 رفص نم رشاعلا

 6 لفاكتلا ىلا بسسنب ناكو هفاركا قرصم لها غلابو ةدامسمخ 0 دودح ىقارصم كلا

 غلا 0 2 نمو نيعب رأو كس هسا رعشلا مظنو ةياورل

 ىدلج تنهوأو ىدوقع 0 نش ته اكسل نداشو
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 همدانيو هسلاجتو كنيكلا هل ارقيإناوخرتفديهلعجو هتك ةنارخ ما, ةالوذ رصم كحاض,ىديسلا
 ريد لك اهيف ركذ تارايدلا بانك ابنم ةنسح تافنصم هلو ةرشاعلا فيطل ةرواحملا واح ناكو

 ىرج امو ريد لك ىف ظلوقملاراعشالا عيمجو .ةبرصملا رابدلاو ةريزجلاو ماشلاو لصوملاو فال
 دق تارايدلا هذه نا عم ىناهبصالا جرفلا ىباو نييدلاخلل تارايدلا بولسا ىلع وهو ميف
 قيقوتلا بانكو ءابقفلا بئارم بانكو رسعلا دعبرسيلا بانك ملو ةريثك فيلاوت ايف عمج
 1 ل[ بو :تافييصتلا نم :فكلذ ريعوءايكحو اارعش دمتم تنال رمو تءاضاكع هلو 0

 نينامثو نم دس قون ىعبسلاب نورعللا راثخللا ريمالا لاقو ةيامئلثو نيعست ظملس قولو ةريغو

 ىتشباشلاورصمب منافو ثناكو ىلاعت مللا ممحر رفص فصتنتم ءائلثلا ةليل لاقف ةريغدازو ةياسفاثو
 اةائثم ءاث اهدعبو ةنكاس ةيجعم نيش م ةمومضم ةدحوم ءاب فلالا دعبو ةمجتعملا نيشلا يتفب

 يجاتلا ب عب نينس دعب مث اهفرعأ | لف اريثك ةيسسلا ةذه ع تبنشك [هقرد ١ نم

 0 ةنس ىف لدق ىمليدلا رايز نب ريكيشو بجاح ىتئباشلا نإ ىباصلا قحسا ىبا فينصت

 بحاص نوكي, نأ لمتحبو ةبسنب سيلو ةبسنلا هبشي ىمليد مسا اذهو تلق ناببصا نم برقلاب

 ىكلدك ةدالوأ ىلع بسلا ىتبو ديلا ببسف ةدادجا دحا نكي ناب ديلآ ايوستم ةيمرلا
 ةركذ ىنالا سوياق ريمالا دلاو ود ريكمشو اذهو

 ملع ىاماما ناك ىبساقلا نباب فورعملا ىورقلا فاعلا فلخ نب ده نب ىلع نسحلا وبا

 ثيدحلا ن 0 داقتعا هيف سانلل ن راكو هد قلعت ام عيمجو ةديداسأو ةثوتمو ثيدحلا

 بانك ىف هنع هللا , ىضر سنا ند فكتلام كيدحا ل مدا لح صعلملا بانك
 مداب ىق ديج ممج رغص ىلع وهو ىرصملا مسقلا نب 5 دبع هللا دبع ىبأ ةباور اطوملا

 ندرشعو عبرا كنس بجر نم نيضم تسل نينثالا مب ف ا نسحلا ىبا ةدالو 2

 نيسمخو نيتنثأ ةئنس 0 م 0 تبيسلا موب 0 ١/ لحرو ةيامثللو
 ناوريقلا نضل عجرو دبز ىبا نم كب 56 ءهراخبلا تانك عمسو نيسمخو ثلث ةنس محو ةيامثلثو

 نب ككلام هللا دبع وبا ملاق اذك نيسمخو عبس ةلس ميناث وأ نابعش لوا ءاعبرالا ةأدغ الصوف

 : ناوريقل اب وهو ىسياقلا س اعم ىف لاق اصخش .٠ نا رفسلا م ميت قى ىفلسلا 0 ركذو بصهو

 هلوق ىنعم ىف ىينتملا رصقا ام

 ا كر ارا ل كورلا
 رثكأ نكلو ميقلا نيدلا ككلذ هللا قلخل ليدبت ال «ىلاعت هلوقف نم تنا نأ نبكسم اي هل لاقف

 ا ةيامعبراو ثلث ةنس رخالا عيبر ربش ثلاث ءاعبرالا ةليل ىوثو ' نوملعي ال سانلا
8.| 4 
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 قالب درك دبل زهشلا نما ةءاكللا قليل يطور 2 دير اذ. ناعت هيلا هع | يعذب ىف نوكانتلا كافلا
 وأو دادغب تينرات بحاص ركب وبأ بيطخلا دنع كقكور٠أر عاش ابيدأ 00 عماج 0 :

 ملاعب هللا ةيحر امهريغو وعلا

 ىرصملا لصالا ىلصوملا ىعلخلاب قورعملا ىىضاقلا ده نب نيسعحلا نب نسحلا نب ىلع نيينعلا و بأ

 ادعلا فلا ند دج اناو ترحلان رجلا ايا عمس تايعلخلا بحاسص ىيفاشلا رادلا

 ىدصلا ى 1 ابا تلاس ئبضحعبلا ضايغ ىضاقلا لاق مهريغو كارما فلا | بالا دعس اداآو

 اموي ىضقو ءاضقلا ىلو نسح قبلاوت هل هيقف لاقف ةيقرشلا دالبلا درا لعل ايل هيقل دق ناكو هنع

 لاقف ىبرعلا نيركب ويا ىضاقلا ةركذو لابحلا دعب رصم دنسم ناكو ةفارقلاب ىوزناو ىفعتساو د

 قارقلاب هنع كل مدع ثدح دقو دداوف ةددعو ةياورلا ولع هل ا ل م

 هثاعومسم نم ءازجا قزاريشلا نيسعلا نب دمحأ 1 ةيماف ءاضق ىعلخلا ىلو ةريغ لاقو

 العلا نب ورمع ىلا" مئاعتا شقت“ ناك لاق يعينمالا نإ ” هيل علقت :و ةعافر وبا 2 اا مولا
 رورغ ل احب انبنم قكسمتسم همه ربكأ ةأبند ءرمأ ن ا

 تيتلا اذه لوقي الئاق ثعمسف اهيف رودآ راهنلا .ىصن ىتعيض,ى ثنك لاقف ككلذ_نع هتلاسف

 نب ةبوث نإ ىناهل ثيبلا اذه بلعت سابعلاوبا لاق ىمتاخ ىلع هتبتكف ادحارا ملف ثرظنو

 اذا ىعلخلا نسحلا وبا ناك ىفلسلا رهاطوبا ظفاححلا لاقو ىفنحلا رعيوشللاب فوردملا رم نب ميج

 امو هبلست الف هب ثيمعنأ امو هممتف هد ثنئنمام مهلا «ءاعدلا ةذهب هسلاجم منخل ثردحلا هيلع عميس

 اهب قوثو رصمب ةيامعيراو سمخ ةنس 0 ى ىعلخلا ةدالو تناكو «ةرفغاف هتنلع امو كتم الف هثوتس

 نم نيرشعلاو سداسلا ىف ليقو ةيامعبرأو نيعسنو نيتنثا ةنس ثيسلا مىبةجلا ىذرشع ساث ى

 رسكب ىعلخلاو ىلاعت هللا ايبيحر ةيايعبراو نيعبراو نانيث ةنس لاوش 1 ةوبأ .فوثو روكذملار 7

 كارد سمك همك ىل!ةبسنل | ةذه ةلمبم نيع اهدعبو ماللا ين ذو ةيجعلا ءاجلا

 ءاربلاو فاقلا يشفي ةفارقلا اماو.هد ىرعو .ككلذيب ربتشافرصم ككالمال عاجلا رصمب عيبب ناك

 رهابظ ىرغصلاوراضم رهاظ ينم ئريكل او ضرخصو _,ضريك نامف ارق ءايف.ءاقإ ىقلالا دعبو مقحم
 نيذيب اولزت رفعي نيرفاعملا نم دمت هفارقولبو هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامالار بق ابدو ةرهاقلا

 دقو ءاه من اهتتحت نم ئانثم ءاب اهدعبو ةروسكم ميم فلإلا دعبو ءاغلاب ةيهاقو مهلا ابسنف_ئنيناكملا

 بلح لابيعا نم قاتسرو ةعلق ىهو ةيمافا لاقيف ىلالا ايف دازي

 ردع ند د زيزعلا م مدا قلعت الضاف ابدأ ناك اة ىشباشلا انمكم ند كِع ء نلسحلا و وبدأ



 ا

 قدينستعلا وبا ديشرلا ىضاقلا هقنص ىذلا ناهذالا ضابرو نانجلا ناكل ابك ندا * لققتو

 وهو روكذملا ىخنرملا فيرشلا ىلا هبسن ام ةركد مدقملا ىناسغلا ريدزلا ناب فورعملا دمحأ

 ىلذاوع 00 2-8

 اضيإ هيلا بسنو

 نمو ككيضراع 1 نسم قح

 ىنم نييرنكا | عيدي دك

 ماد ظعللا نيد نل ّ

 0 6-0 ءاب ل كحو

 انضبأ ةلارك ذو

 هم كل نبأ

 مسقلاوب| ىضنرم ا فبرش ثلا اهأ ت أرتشاف امعبب ىلا ةجاحلا

 ىهو ىاغلا طال ابعت طحت اناننأ

 ا.نعبو الوح ندرشع ابن هر كاكا

 اهعيباس ىتنا ىثظ ناك طم

 هيبصو راقتفاو فعضل نسكل
 ةريع قياوس كلما ملو ا

 ا

 افلاي ةلاف ىلا بوسنم قافلا اذهو

 حامرلا قارطأ بحلا ف

 كيشالا ,تكضطحاإل

 رجلا فرك عقو دق يدب ذخ
 0 ذل معستع كرد رتجشللاو

 لا لع ايناطلم طلسي

 جرفلاب ثاوه نم ىل عدا مس

 يع نينم 0 نأ عع

 اماو امأ ثككف

 ل ند دمحأ ند ىلع نسحلا ابا ن 1 ىغغللا 00

 هنعدف ةدوجلا ةياغ ف ديرد نبال ا 1 ريحا هما 3 0 هل د تندالا لافلا

 ابب دجوف ابههفصتو ارانيد نيتسب روكذملا

 ىنيبحو اهدعب ىدجو لاسط دقل

 ىنوبد نوجسلا ىف ىنندلخولو

 ىنوؤش لتس مهيلع راغص

 نجح ليي حر ني 000
 دا ةرصبلاب م اقأ جا نم ةببرق ناتسزوحب ةدلد ى هو م

 دادغب مدنقو التعرلا ككلذ عويشو ىيشاهلا دحاولا دبع نب وردع ىبأ نم اهب عمسو .ةليوط
 اهدعو ابههتفو ماللا ديدشنو تايبملا نوسلا يتفب وهف ككلس هدج اماو اهب ثدخو اننظوتساو

 هللأو ماللا نوكسو نيسلا رسكب رخآ عضوم ىف هتبارو اديقم هندجو اذكه فاك

 نيسمخو سيخ نس ىف مئاالو تناكو ةريفك ملئاضفو ىضنرلا فيرشلا جلع ملعا

 0 ا لرألا يرركم نم نرسل نساك كد قي
 نسحلا ىبا ةافو تسناكو .ىلاعت هللا ميحر راهنلا كلذ ةيشع ةراد ىف نفدو دادغبب ةيامعبرأو



61 

 هعرج ىذلا ايناو ىلع مالك نم سيل هنا لبق دقو ىضرلا ديخا عمج ما هعيج وه له هنع هللا ىضر
 اهالما سلاجم ىهورردلاو ررغلا ةامس ىذلا باتكلا هلو ملعا هللاو معضو ىذلا وه هيلا هبسنو
 لدي عئامم باتتك وهو كلذريغو ةغللاو وحذلا ىلع اهيف ٍ لينال ىلا نم نونف ىلع ليتشت

 ناكلاقف ةريخذلا باتكرخاوا ىف ماسب نبا ةركذو ىلعلا ىلع عالطالا ىف عسوتوريتك لضف ىلع
 اسهوامظع ذخا هنعو اهواملع عزف هيلا قافنالاو فالتخالا نيب قارعلا ةيئا مامأ فيرشلا اذه
 تاذ ىف تدمحو ةراعشأ هب تفرعو ةرابخا ثراس نهم اهسناو اهدراش *. عامجو اهسرأدم بحاص

 كاوصالا ؛تكلت حرف هنا دبشي امم نييلسملا ماكحا ى.هفيناضتو نيدلا 0 ىلا ةراثاو ةرثام هللا

 هلوق ثتكلذ نمف عيطاقم ةدع هل درواو « ليلجلا ثيبلا تكلذ لها نمو

 مانملا ىف ةريفك ىبطعاو ن اظقي انا ذا رزتلاب ىنع ننض

 مالحالا ق ككاذ نا ىوس ببيع الو انبتشا امك انيقتلاو

 مابالا لاتارجخل ياجللاو الين ءاقطم الخلا كيلناكاذاز

 ىاطلا م ىبا لوق نم اذهو ثلق

 ماتتكحأو ةيفخ ىف ىنالثانف . مادلا ف ىتركف هترازعسا
 ماسجالا ن م ١ ع يب لل 1 كارد الشم ةروزاهلاب

 مالحالا ةوعالا ىف اسن ا ردتسم *,ةيعاديفاانل نكي مل سلجم

 اض أ ةرعش نمو

 الخال ةضايرأ وب د ععتل ا "نق انك 55 ندم لا تلك اك
 قاهد ساكب ىعمد ىنايقساو ' ىنابرطن مكركذب ىناللع
 قاقعلا' نع كلا تعلخ دق ىناف ىنوفج نم ىونلا اذخو

 , لئقي ال نم ىلع لمي الام علخ دق ىضنرملا «لاقرعاشلا ىرصبلا ىلا تايبالا هذه تلصو املف
 اضأ ةرعش ندو

 تدودر صشلا> در نسل عدلا ندا افك افرعب ايل

 0 اك دعقاو مىوقاامم ةنجوخا يشع طيلخلا راس دق

 ةيفاكلا هنديصق ةليج نم هبوب نب ةلودلا دصع دم ىف ىبننلا لوف نم ذوخام لوالا ثيبلا ىنعمو

 ةمجرن ' ىف جورشم وه انيك قيرطلا ىف قى لعقو قارعلا ىلا زاريش نم هتمدخ نم داع انيل انهم ةعدو ىتلا

 وهو ىينتملا

 امرت معمل كداب رح او ا را سكلى تاغقلا قو
 اكابث نيم ىكب نم نيبث دودخ ىف عومد ضئشتنا اذا



 ا

 نيدلا ا باق :سشلا هيلع كصو قلاغت هللا هيحر ريغصلا باب ر داقمب هلهأو ةدلاو دنع نذدو قشمدب

 مسقلا دوب! هدلو وتو ىلاعت هللا هيحر نيدلا حالص ناطلسلا هيلع ةالصلا رصخو ىروباسينلا
 ا ةمودإ نم نذدو قشمدد ديامتس هنس رفص نم عساتلا ىف ظفاحلا نب نيدلا ءابد بتقلملا

 هللا ةيحر ةدايسيخو نبرعو عيش ام لوألا قداح نم شل ةليل اب ةدلومو رصنلا باب

 قلبا رشحلا نب .هللا ةبه (نيدلا نئاضالدضافلا,كلدحتلاديقفلا هؤهنا فوتو اظفاحا انضيا 1 ناكو 'للاست

 انانيق دش لجتر | رم ازال لهحلا نهرو كدانلا فاك لرعنا زك ذءانلب ىلع «دلوسو و تعلظلا كالت زعل ك1
 نسبأو ةركذ مدقلا ىلا دعسأ ىلع أرقو ةيايسيخو نيرشع ظلس دادغب مد ةيايعبرأو نينايثو

 ىلاعت هللا هيحزر تندحتم فاو وكدا لاجل لو ةييردلا »لقتال نر در ىلع قدا

 بتكو اروهشم ظغللا لعب يبق لاك لئوقللا (ةيئاكيسيسلا/رافغلا دبع نب هللا دلك نب ىلع سحلاو با
 ناذاش ند ركب ابأ عويس هنأ كوم دملاوحا نم ع نرعا الو ابيف بوغرم م اهيلع يللا بدالا

 ريثكلا بتكو هنع ثبدك لاقو هخبراث ىف بيطغلا ةركذو اقودص ناكو:نوماملا نب لضفلا اباو

 كرظشمكا لت ل ا ةياؤرلل نادقيير دصتو ةحصلاو/ىافنالا ةباغ ىاذطكم
 - 0 ءاعد 0 قونو 0 دسفف 0 ا ا لا انيد مد نبا دنع ةدعد

 8 00 3 م ةرد ىف تدجو مث 1 ةيناثلا جنفو ىلوالا 5 . نسل

 نوبد داسيا ىنالقابو ىنابكاف مسيسلاو ءالقابلاو ةبكافلا ىلا ةبسنلا ىف نولوقبو

 ميا ل را مالكلا هجوو ككلذ دعب لاق مث ءاطخلا هجو نيبو هيف

 كلر وك ذلا نسحلا ى دأ بست نأ ثيلع اذه ىل اء كيم ايلف ةرخآ.ىل لا مدجلا مبني صلت

 ملعا هللاو , سانلا حالطصا 1 | هناو م !| 5 كاك 0 0

 ند ى سوم ند 0 دنيحأ ىبا بقانلا ىذرهاطلا نب ىلع مس ةلاودأ ىضترلا ىايرش لا

 نب 0 العلل ني ىلع ند رفابلا ده ند قداصلار عج ند هطاللا ,ىسوم 3 ميهردأ نبا

 وم ناكر. نييبلاطلا بيتش عراك هنت دلل يضرب بيالزلط نا ا ىلع ندا
 كسهذم ىلع فنيباصت هلو ىلاعت هللا ءاش ل 00 تنل يفر ا در بدالاو

 ربثك ى هليعتسا دقووبف داجا لويطل 0 اذإوريبكر عش ناويدادلو_ نيردلا ويصر ف ةلافم ل
 بلاط ئبا نبا ىلع مامالا مالك نم عينج العال يم كر هوي اح 50
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 لك نا وعملا مل اتبع مب للان ةللر هن ال الوادي. رنهشكل اذ سيجا دباجر نلط ةيفاللا

 0 يك دعس ىبا ظفاحلا ٌقيفر. ناكو نياشملا' ئقلو دالبلا باجو فولو
 نم ةنايسيملو ندرشع طتتت ع 1 حم ةكداتسال 5 نوتملا نيد عج انيد اظفاح ناكو ةلحرلا

 روباسين لخدو ناشارخ ىل !١1لحر مث قشمد ىلا عج 2 ل ىرهوجلاو ىخولتلاو ىكمربلا .ناكص)

 ا مالكلا نست جيراسختلا جرخو ميلة سل لنملا كاسح لابجلاو ناهبصاو ةارهو

 هئِف ونا ادلجتم نيئاكوت"“ى قشم دل تكلا مجراتلا تف ٍةئص قيلاتلاو عيجلا ىف اظوظحم 00

 ميظعلا دبع دج وبا نيدلا ئكر ةمالعلا ظفاحلا اهسيبش لاق: داذغي 0 قست يلك ا در نم انجتلاب
 01 ادلحم هتف 3ك 0 0 0 ىرج انو 01 دد هللا 0 ظفاح ى هرذنملا

 ةرانكلل | 0 نامتالا هيف 7 نأ نع رصقب نضل الاو 520 هك نم 0 ع

 ناسنالل عرس لوقلا اذه .ةقفح نزرع هنلع فقو نمو قحلا لاق دقلو : ةلينتلاو لافشإلا] دعت

 داكي أنم تادوسم دعب الا اذه ل تت امو 5 الأ ّى ذلا وه رهظ قىذلا أذ دهو ةاثم ع رح ثتنفولا

 كدي تلد نحب 0 0 0
 ىقلاوعلا ثيداحالا مفرشأو ملع لجا كيدحلا نارذلا

 نامل نيرتعلا يتسلل يدش نيلي جن يعفو
 لاجرلا ةاوفاك هقق حج اًبش ملعلل د نيل ععاو

 لالي لال لاي لع هذهو ١ دلع ورح اذ ءاساي نكن
 لاف ل بلا سا سر بع وح

 هلا كلا و
 لرقلا اذاموز) ب امسللااذءابذ نشنلا ءاج نكت سفن ايا
 كرير ملل لا يشم اجو صحب ل أ كيم تا كود
 لزن دق اهب نونمللا بطخو ةرف ىلع يروعتم ىناك
 الراسب كسلا ر ده وسفر  نكإ نم قت تيلاغ

 جيفورتتاملا ]الاجل دل لع تيل ىف نات اتمإرل او: مذللاا ليش ءازلا وعم نليدل اني اييف قزتلا قر
 ةأرث اهك ريسيريبغت الا اهبنيب سيلو «لزي مل ناك بيشو < نكي م ناك بابش « ملوؤ وهو كوكعلاب

 عسن ةنس مرحملا لوا ىنروكذملا ظفاحلا ةدالو تناكو هلئاق ركذ ىنايسو ثايبا ةلهج نم تيبلا اذهو
 ةيامسيخو نيعبسو ىدحأ ةنس بجر نم نبدرشعلاو ىداحلا نينثالا ةليل ينوثو ةيايعبرأو نيعستو
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 ةروهشملا ريس افتلا ثحاتم قوتلا ئدخاولا هدؤتم سس ىلغ نب دجحت ند ديك نب الع نسحلا وبا

 اهركذو اهنسح ا سانلا ع عمجاو هفيناصت ىف ةداعسلا :قزروريسفتلاو وحنلا ىف ةرصع .ذانسا ناك

 مر | تلذك ا انفلات ارقلا ريسفن' ىنطيسبلا اهنم مهسورد ىف نوسردملا
 ءايسأ جرش يريبعتلاو نارقلا لوزن بابسا باتك هلو ةفلثلا هسك ءامسا ىلازغلا دماح وبابذخا

 رك دو ةلثم 0 0 قى نسّيلو وتس احرش ىبنتللا بيطلا ىبا ناويد جرشو ىنسحلا هللا

 فضلا | اذه جرش قى لاق هنا اءنم ةبيرغ .ءايشا هبف

 عمجل ءىش لك جوعا ةتبانرو اهقكذشلا» مراوصلاو مناكملا اذا

 تيار ام هبحاصل ليق هناورماع نب لاله ىنبل ناك ميرك لحف هنا جوعأ قللاق مث تببابلا نع ملك

 ضغفأ اناو هتعبتف ءاملا دصقي اطق برس تئارف هتكار اناو ةيداب:ى.تللض:لاقف.ةودع ةدش نم

 ناردتملا دار د اطقلا ناف نوكي ءىش تزغأ اذهو ةدحاو ةعفد ىلع ءاتلا انيفاول ىنح ةماجل نم

 الولو هماجل نم ضغا ثنك لاق ىتح ىنفك ام مث ءاملا دصق ريغ نم رثكا ةناريط دتشا ءاملا دصق اذار.

 اودرهف ةراغ مت ءاج دقو اريغص ن .راكهنال عا هل لبق اهناو ةميظع ةغلابم ةذهو اطقلا قيسي ناكل ككلذ

 جوعا هل ليقف ككلد قع ةرببط جولد عيل يم مد دعل ةوليحو جرخ ىف 1 ةوحرطو ابنم

 0 ان روكذملا قبخالا نو نونجملا اكتاف اهب ل ىلا ةديصقلا ةهج-ن ماعيمفلا انهو

 ضرم نع قوقثو هملع ىدراقر يسقتلا ملع ذخا هنعو ةزئيهلا _ نرح ى.ةركذ مدقلارب 0 بيبحاض

 جيش هدوتمو ىلاعت هللا هيحر روداسين ةنيدهب ةيام عب راو نيتسو نامث مدس د ئذايخ .ىف ليؤط

 ا ءاهو ابتتحت نم ةانثم ةحوتفم ءاي يسافر ا ىنوكسو اهقوف نم ةاننملا ءانلا 0 ميلا

 لاد اهدعبو ةروسكم ةليبم ءاح فلالا دعبو واولا سفب ىدحاولاو دجلا اذ» ىكأ ىوتملا هبسنو

 [لاةييشلا نم[ د مث ىناعيسلا اهركذ الو ىه ءىش ىا ىلا ةبسنلا هذه 7 مل ةليبم

 ىركسعلا دمحأ وبا ةركذ ةربم نب نيدلا“ نب دحاولا

 ىبأ نيدهقلذ نب ديم ند: ناكلع نب رفعجتا نزاع قيرللا ةبطالرن لعرض ثا فكلاإاةكشر مالا
 لذ لدا ةدجت ةيجرت قى ةافوتنك ةبشن ةيقلرو الركام نان ها ىلجعلا ىسبع نب مسقلا ىنلد
 هللا ةبه مسقلا وبا ةويارزوو ناهبصا ىحاون نم ناقذابرج نم هلضاو:ىاقلا ىرح ى.مسقلا
 ريقثكلا ثيدحلا عميس دادغب ءاضق ىلع نب نسحلا هللا ديعويا همع ىلوتو هللارماب مئاقلا مامالل

 دحا رضتوبا ناك كقول ماشلاو ناسارخو قار ءلا شباشم نع ذخاو .ةعفانلا تافنصملا .كفناطو
 وبا بيطخلا ناكو اريثكايش اهنم عيجو مالعالا ءاينالا ىف ةهبشملا ظافلالا عبتت نيروبشملا ءالضفلا

 0 فلما ياماول يفر اعلا نالطلا ىلا :برادع داو دفوو ادع خيرات كاحاتعوك
1-6 
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 0 ىلقفنثصو ةيبرعل | ؟ةدافإل ردصتو 0 ذخاو برغم ا اني 5 نم ةعابج ىقلو ىددالا رك تع

 لغتش ةرينثك قيناصت هل ار ىاباتك نارقلا بارعا ف قنصو اريبك افنصموعذلا

 سانلا اهب

 2-5 كور اكن ناك 007 :فخالاب 00 لضفلا ند 3 ند ىلع نسحلا ودأ

 ريغ وهو دقن ناكو اههريغو 0 | ىاعملا جرغ !اوباو ىنابزرملا هنع كورو يهربغو اكبلعتو دربملا

 0 دبجلا كيع ند دب يحلا كديع كوشي كالا ش :فخالاف طسوالا شفخالاو ربكالا شفخالا

 ودأو هيوييس هلع د برعلا لع اهلقنت درفنا ةيوغل ظافلا هل هلو ايوغل ابوحت ن راكو اكو مهلا م نم رجه لهأ

 ند ديعس نيسعلاو هدرا طسشو الأ سشفخالاو 3 ةيجرت هل درفأ ىنح ةافود هل رفظا مل مد اهبتقيط ف نمو قديرع

 - :فخالا نيب ناكو ذذ ومس بحاص وهو نيسلا لفرح ىف ةركذ م دقن دقو راع

 ىمورلا نسا ناكو هدرب ءاطنب انيك هباب دنع لوقبو ةراد ركابب ش :ىخالا ناكو فاننا نبا

 : ا ندا ةاجحسف ةيماةعكلد درثكف هئيب نم 3 هد ككلذ جرخ م ) همالك ع اذاف ريطنلا ربثك

 ًاراختفاو ابل اناسحتسا ةدروي ام ةلمج ىف اهدرويو اهظفح» شفخالا ناكو هناويد ىف ثنبثم ىهو ةريثك
 تحت 50 00 ا درت نبا, ماع 0 0

 0 0 ىذ 0 لالا ئلبا:افو:ثتناكو ةلاسيإ نم رتناو جو لجتلا 3 1
 لخادو نادرب الرطنق رم فيد نذدو دا دغبب 0 0 ةدام ثلثو ارشع سن ليقو 8 ةرشع 2ع سيخ 0 نابعش

 شفخالأو ىاعت هللأ ارحل ةنايثلتو 3 يلح لالا اسلم جل جرخو نيننامو نينامثو عبس ةنس رصم

 اهرصي ءوس عم نيعل لار يغصلا وهو ةينكحخ * نيش اهدعبوو ء ءافلا ستفو ةيجحملا ءاعلا نوكسو ةزييلا ضف

 مرح دادغب ىرَق ندم ةبرق ىجو ن رود نلالا دعبو ةليعلا ل لال ارلاو ةدحوملا ء ايل ا نادرد

 ماقملا لصاوي روكذل | شفخالا ناك نانس 0 د تيان نسحلا ويا ل اذا ى مرا ايلا ند 0 منع

 ةارمفلا ا ند ةيقوه ام ماي ايالا 2 قرديلا اكشف ةر ةريجبو ةهيعاربب ىل لع ردأو ةذلقم ند 4ع ع

 ه1 هل قزررأر اا 0 ره | ىف ىسيع نب ىلع ن حلا انا ربزو ل ملعب نأ هلاسو قاضالا

 ,تانكحا 2 00 ثوقلار علو ه ااه لدتخا هقرعو ككلد ىلعو هدأ ةيطامخف هلاثمأ ند قرترب نم

 سلجم فر فكك د ناكو ادب ان أرامتناربزولا ةرهتناف هلاثما 0 هيلع كك < نأ د هلامو مسمايأ

 فقوو هل أوس ىلع م امثال هلزنم ىأ لا راصو ةينليكم ب ند نم ماقو ىل اع ىبا ىل اع 8 قشف لفاح

 ةداوف ىلع ضق هنا يدا لا لابحلا هب تيغناو اهب متغاف ةروصلا ىل تخلل
 ىكذملا ريراتلا ىف *: 1

3 ٍ- 
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 عنتماف هسفن لس ىار له هباحسا ٌدحا اموي ىنطفرادلا لاسو هتقو ى ىنطقرادلاو هنقو

 تثبار دقف دحاو كا "نا كاش اك مكسفنا اوكرت لف الذ ىقاعت هللا كلاقأ ااقو هداوج نم

 مىلع ىف اماما ةريثك مواع ىف انذفم ناكو الف ىف واي ا نتم ناك نأو ىتم لضفا وه نم

 0 ءاعبرالا موي قونو ةيايثلتو تس دس الدعقلا ىذ ىف روكذملا ظفاحلا ةدالو تناكو نارقلا

 ىلصو دادغبب ةيايثلثو نينايثو سيخ ةنس ةجلا ىذ ليقو ةدعقلا ىذ نم ىناثلا 8 نولخ

 ىف ىخركلا ىورعم نم ابيرق نفدو ةركذ مدقملاروهشملا هيقفلا ىنيارفسالا دماح وبا زبشلا هيلع
 مث ةحودتفم ءار ل ل لادلا ح :طقرادلاو ىلاعت هللا ل ةربقم

 دادغبب كر 0 ا نطقر اد ىلا ةبسنلا ةذه نود مث ا ءاط اهدعبو 5 ةمويضم هاف
| 

 عسيج ريهاشلا ةمدالا دحأ ماكتملا ىرهنلا ىنامر لا هللا دبع ند د١ نع د, ىسيع نب د أ نِلَع نسحلا ودأ

 نيركا ضارانرر »ندرك نيا يدا ذخا ميركلا نارقلا ريسفن هلو را الككا ملع نيس
 1 دادخغبب ل كد كو اههريغو ىردوجلا دجتوباو ىخونتلا مسقلا وبا دنع 1 جارسلا

 نيمنتا ليقو نينامثو حج رآ ةنس ىلوالا ىدايج رشع ىداح دحالا ةليل ىوثو نينيامو نيعستو

 دعبو ميملا ديدشتو 1 5 يتامزل اور تار : رؤس (قرم ملص اذا نلاجتن هللا ديكر قياسا ل
 نامرلار دعو كك 1 2 ١ نكيبو دمحسلاو نامرلا ىل ١ نوكنت نازوجت ةيسنلا ةذه نون نلاالا

 كاع ٌةلسل نا ىناعمسل اركذب ماو ربك قلخ اذهو اذه كل بسن دقو نورعم طساوب رصق وهو

 ملعا هللاو اهبيا ىلا روكذملا نسحلا

 نأ 0 ةيدرعل !اب اباع ناك ىوهنلا قوحلا قسوب ند ديعس ند ميهربأ ند 00 نسحلا ودأ

 0 0 هريثك ع طخ تثبارو هد اوعفتنأ او ريثك قلخ ةيلع لخشاو كح ريسفن هلو 00

 1 ثيسل موج 0 5 قولو زياشملا ةداع ترج 000 5 ءارقلاب اهمانر ص 0 هيلع تنزف دق

 اهرخأ كفو دال نوكسو ةليبملا ء "ا لاعت هللا همحر ةبايعدر اذ نيف 0 دحلا 0

 بنا ىراخخبلا دبرات ىف تارق ىتحرصبب ةبرق اهنا ىنط ىناعبسلا لاق ىوح ىلا ةبسنلا ةذه ءاف
 ىرصملا رفعج ى را تخاف هات نم ةدنع ناكو لاق مثر ىكذملا نسحلا وبأ انتم نامع ن

 ستندم اهنابعق ى 2 ةبقر تلاد ظفورعمللا ةحانلا َّ كك سيل ريصيب ةير 53 هلوق 0 ٌ ريبك ةعطق

 _زوسح نم نكس داو نوعلا امل 1 برق مث ملعا لو 00 دلو يسن اهفبر 0 سيباد

 رةلصفم مهيجرتب ترفط ةروصلا ةذه ىلع قوحلا نسحلا ىبا ةيجرث نم تثغرف نا دعبو رصد

 ىلع ارقور رص ملح د اهناو ةروكذللا ةيقرش لآ لا ايعا نم ةلحألا ريش اهل لاق ةيرق نم هنأ تعكلذو



 عومل

 د هيوبيس ع مولو رطملا قيسي ال ليسلا نال لاق ملف عال لاق كللاب قالطلا قيلعت ىف

 ا ءاسكلا ى 00 للا ءاش نا اهبابرا مجارث ىف اهضعب ركد ىتاينس 2 سلام يئديربلا
 ني مسقلا ديبع وباو ءارغلا دنع فورو مهربغو ظنيرع ندأو تايزلا | ةزيحو شايع ع ند ركب ا 5

 لاق ديشرلا نوره ةبح“ اهيلا عل و ناكو ىرلاب ةيامو نينايثو عسن مدس ىف قوثو اههربغو مل

 نا هتيجرت ىف ىنايس ايك اضيا ىرلاب روكذملا نسحلا نب ده قون موبلا ككلذ ىو ىناعيسلا
 لاقو دوقعلا روذش ىف ىروجلا .ندا لاق ءاذك ىرلا ىرق نم ةبرق ةيوبنرد قوثو ىلاغت هللا ءاش

 لاقيو ملعا هللاو ةيامو نيناسثو ثلث وا نيتدثا .ءنس سوطب ثام ى ءءاسكلا نا ليقاضيا ىناعمسلا

 اهدعبو ةليبملا نيبسلا يتافو ىفاكلار 0 اكءالسكلاو ىلا ةيبرغلاو دل لوقيي ناكديشرلا نا
 رهو تاز ل2 ةريخب ل[ اكد فوك 0 ءاصكلا ىلإ لبق ايناد كدر دمتم دل

 ءاسك ىف مرحا لب لبقو هيلع ىقبف ءاملا بدايع هلا ليقف رضر ارب كراك لافف انيك ىوتلم

 كاعسابلا كلا ديلا كاسم

 كل شح ناكر وبهشلا ظفاحلا ىنطقرا دلا د دغبلا ىدادعم ند د تيكا ند ريع 0 قلع ء نسحلا و هدأ

 هيقفلا ىرخطصالا ديعس ىبا نع هقفلا ذخا هنع هللا ىضر ىعفاشلا ماسالا بهذم ىلع اهيقف اظفاح

 ركسحلا نب دهن نع اعاسو اضرع ةارقلا نكلإو ديكس 0 بحاص نع هذا لك لبقو ىعفاشلا

 ند درك ىبأ 0 مهتقبط ف نمو ىيريطلا نيسحلا ند دجتو زازقلا ديعس ند ىقعو شاقنلا

 00 كل 8 هعز ا ملو ةرصع قى ثيدحلا ملع ىف 3 كم هامالاب درفنأو ريغص وهو دهاجم

 برعلا نيدأو دا ني مه ردك طفحبو 6 تت اناث ناكو دادغبب 0 ادارخأ رادو

 1 ا ل ىبا 0 0 9 ا
 لبقي الراصف ىدار ةناب ملسو هيلع هللا ل لا لوسر ىل لع نوف ليفت ناي لاق ل ىلع مدنن

 دادفغت نم 0 ايهريغو قانتوملاو لولاك ن تسلا بناتك فيصورخأ ع 5 هال ىلقن كغ كود

 روكذملا ىديشخالا روفاكر يزو مب ازنح نداب نفرورعملا لضفلا ند رفعج 0 ادا ادصاق رصم ىلا

 ماقاف هةكلع ةدعاسيل دنلا ىضيف 5 ويلا ىلع مز اع لضفلا ابا نا هغلد هناف ميجلا ف ةرح ىف

 اهل لبحر رات ايلك ةاكطعإو جتفسار 0 هماركا ىف لضفلاو با غلابو ةدم ةدنع

 مدلل دايعس ع 00 هه عرتجا ناكو دنسإلا غرف ىنح ةدنع لزب ملو ل لام كم مممل

 ماك 0 0 0 باخ ! نع ةركذ

 0 نار ند 0 و هنقو ف ىيدالا نب 3 لع فاذا م ماس هيلع .كض ءللا لوسر ثسيدح لع



 عما

 ةيكعلاو لقطتنلاو ااظافلاو«قرلدلا كوصا' ىف 'فتطو فالح دنياكم نطوتلللاو ماشنلا#ىلا:لطوتو :لْترو
 دايس ةيراستكا انف ةريضتغلاو مالكلا قراكتالا ناكباا ةيبانلك ككل ذ ليف ةديقلا ةفناصت لك, قالخلاو

 دلو لوصالا ملغ ىف لوسلا ىبمتنمو بابلالا بابلو قئاقحلا قئاقد هلو زونكلا زومرو جئارقلا ماعتم

 لقيناو افينصت نيرشعرادقم هلو قيرشلا لدج جرشو اًضيا قالخلا ىقزصتدتو والغلا ىةقيزرط

 هتيم ىالاطب ماقاو هيف مسن د فدل اهملع لزع | مث انامز اند ماقاو ةيزيزعلا ةسردملاب سردو قشمد ىلا

 نويساف لبج ودعي نفدو بام هك عيل ا ةنس رفص ثلاث ىرلاحلا فكل 6

 دود اصيل طرى ديالا جيلاعتا لا منكما ديالو *زيبش لاو ىلا محل ل لكلا كك
 داللل ةرواجم ركب رايد ىف ةريبك ةنيدم دما ىلا ةبسنلا ةذه ةلمهم لاد اهدعنو ةروسكلا | ما

 ةريثك ةعاميج مد عفتنا اثدحم اهيقف ركذملا ىنللا نب نايتف نب رص 2 !اوبا ناكو منزلا
 ميحر ةيايسيخو سنايتو ثلث تنس ناضفر رهش سداخ قوثو هايل هد تن كلو

 قاعن مللا

 كءافسكلاب لنروردلا قوكلا ءالولاب ىدسالا رف, رب نب نب مللاردبعا نت ةرح نب كعك سد
 ى سيل ليق ىنح دي رعشلا ىف هل نكي ملو تاارقلاو ةغللاو وحنلا ىف اماما ناك ةعبسلا ءاّرقلا دجحا
 م ال ديشرلا نوره 0 نيمالا تاويل 5 و ةككيأ] ضئاسملا نم رعشلاب لبجا ةيدرعلا ءايلع

 اك 3 ظيزعلا وكشي ديشرلا ىلا 2 ةبراج الو ةحوز دل نكي ملد تدالا

 دو ةلرعب:يكيلا يسمأر زي يا ع

 يف همايقو ىسموب نسم ىنيبتب نكي اي 0

 لجر الد ىفسم ّ ا ةيلاث مدعم لحرد ىعيسا

 كتاينالا ةذه

 نس ديغلا در ع نكس ايم نع نكح :ةبعمالف

 عسيتجأو هنلا 2 نوذردو مداخو ابننا 0 ما مما د راجو ل 5 حلا : رداع دئشرلا هل رماف

 ىدنم ع رع نم ىئءاشكلا لاقف لا سلجم --- هيقفلا نيك لإ ند لاي ل امويب

 لاق فرحا رم ندصحسا له ها وبسلا| 3 ويحس ق ىبس نسيف ل اوقث ام دم هل لاقف مو اعلأ عسيج نيملا

 عضاوم ادع ىف ةياكحلا ةذه ثدحو | مااصما ى لوقن ةاسنلا نال لاق اذاب لاف المع ءءاسكلا

 طف الا ارفلاو روكذ د نسحلا نب رد دهم نيب ثرح ةصقلا ةذه نأ دادغب درا تت 0

 لوقن انيف دهم لاق ةياكحلا يق ىلا انعجر باوصلاب ملعا اهللاو ةلاخ اننا 3 ىلاعت هللا هاش قأ
) 1016 
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 ند راشد لوق كك 55 نيف نيرخاتماو نيمدقتلار اعشا ن هم ريثك فراس دق 1 ىنعمللا اذهو

 اننا هلي نم كرد

 ككيواسملا ىارطا ةداهش الا ريتخم ريغ اقير سائلا بيطااب

 كتان ةليح نم ىدرويبالا لوقو

 ذئذل ككارالا دوع اكحبام ىلع اهقبر ن ١ اسهمار ذأ ىنربخأو

 سردو سورحملا ةيردنكسالا رغش مكحلا ف بونب رركذلا ظفاحلا ناكوردقلا اذه ىلعرصتقنو

 ىو ةيصحاصلا ظسردملاب اهب و ةىداقلا ظديدم ىلإ لفتت مث كا مرد ظفورعملا ةسردملاب

 نكح ىلا ان نرباب اب فورعملا ل د هللا دنع دهت 7 نيدلا ىفص ريزولا ظسر دم

 هبايسيخو ىنيعرأو 1 تت 6-0 ؟ةدعقلا 1 نم نإ درشعلاو عبار | كس هل ةلمل كال كتناكو هتافو

 ظاسسو رك ةرشاتلاب ةبايتسو ردع ى دخلا ا نابعش 5 املمد ةعمجلا 0 قوثو سورعلار ةئلاب

 تب كل || 0 بمد ف  لضفملا ماكيلاوبا بجذالا ىضاقلا ةدلاو فولو 0 نقلل ترحل

 ناقلا ن كو ملا د ىسدقملاو ىلاعت هللا هدا ةبايسيخو ل ةنس فا كاقلوم ناكو ةدبامسية+و

 كا مالكا مدقن ىيخ ا لددلا كيني ىلإ يشلا :ةفوفل ندم امرك قولا دلاو كو

 نديدلا فقد بسس بقلملا .لويصالا هيقفلا ىيلعثلا ملاس ند 5 ند ىلع ىبا ند لع نسح !اودأ

 ىنفلا ىبا ىنملا نبا ىلع اهي ارقو دادغب ىلار هع ا ل اك ا
 لا 0 طر ىعفاشلا , مامألا ببهذم ا ا 00 ىفنو نحلا نايتف ند ريصن

 مقبرط ظفحو مق زيمتو ف الهلا ىف ميلع ا نالضف 0 مسقْلا ابأ شب دشلا بحصو منع

 ظفحو لوقعتلا نونفي ليتل ماشلا كك يك م ةركذ مدقلا ىقيب دعسأ ا ديد ”أوزو فيرشلا

 ىلا العا م م هلعلا ةذسمل 20 1 هنامز ِ نك مد اريثك ا صيدم لصحو مدقربمثو رب كلا ةدند

 دكا دع كلا الا ملا يرسل واجملا .ةسردملاب ةذاغالا 'قكوتو ةيرصلا رايدلا
 سانلا هيلع لغتشاف هلضف م د ريبتشاف نكت ةرهاقلاب ى 53 ةاظلا | عماجلاب ردصتو ىرغصلا فار هلا

 لالتنا ةديقعلا داسنف كا ةودسنو هيلع اويصعتو دالبلا ءاهبقف نم ةعايح ةدسح مث هب اوعفتناو

 مهطوطخ ديف اوعضوو كلذ نمضنلاب أرضحم اوبتكو ءامكحلاو ةفسدلعلا] بمهذمو ليطعتلاو ةيوطلا

 يتصعتلا طارفاو ملماجت كىأر ل ةفرعمو لقع هيف ملم لجر نع ىنغلبو مدلا هد حابتسي 55

 عدم ثو سلا ءادتفا موقلاو هيعس اولاد مل ذا ىتفاا أودسح“



 عهد

 0 قافالا ف 0 يكل ءمخأ ثححت ابانملا هثوط نك

 ربخ مهشاحيتسا نم كانا لهف ٌربخ هتيقبا ىسا نم ىرولا دنع
 ركفلاو نامذالا سظن ىقراح» ةدروت تنك شرد سردا نباايحا

 ررغمظفل نماسبل مهد هالك 1[ كضورا مسعسلا يدك كب

 رقتفم ةأورسن كا تهد كي تا ل 5 توعد دال ككل تاور اا

 جرقمم ثيغلا ىما نس ىلع نسحلا كا نب لضفلا مراكلا ىبا بهجتالا ند 0 نسحلا وبا

 دلوملا ىناردنكسالا العلا ىسدقملا ىيخللا نسحلا نب ميهرب| ند رفعج ند نسحلا ند متاح ندأ

 طافحلا رباكا نمو هنع هللا ىضر ثكلام مامالا بهذم ىف الضاف اهيقف ناك بهذملا ىكلابلارادلاو

 هبرددكمسالا لبزن ىناهبصالا ىفلسلا رهاطلا ايا ظفاحلا بعص رممولعو ثيدحعلا قريداشلملا

 هللا دبع ند ىوقلا دع نب ميظعلا دبع دهتوبا نيدلا 0 ةمالعلا ظفاحلا |نجيش هسصحصو هب عفتناو

 مل ىندشناو اريثك احالصو ازيزع الضف مدع ركذو جرخت هيلعو عفتنا هدو مديجص مزالو ىرذنملا

 ككرتشملا ىسايإا 0 اك 6 نم نيس تزواجت

 هسفنل ظفاحلا ىندشنا لاق اضيأ ىندشناو

 ىكسشيت نيعباتلاو مباهححصاو لسرم ريخ نعروثاباب سفن ايا

 ىكسمت نا هلرشن نم باطامب منيدرشن ىف تثغلاب اذا كاسع

 تكتف نأ اهناربن فبل 5 امنبج باسحلا 0 ادع قاخو

 نفربلاو كيوغرتلاو بلا "الو انيلكما ةقيااسرر ككالحن

 شحوا اهيا ىردا سيلو ىرولا فام شحوا ثالث

 هسفنل ظفاحلا ىندشنا لاق اضيا ىندشناو

 اهيف ىف كساب حارلا جازم ناك اهقيرب ىبتحت نم ىبحت ءابهلو
 اهيفاوم ودو ككاوسبلا ةقثلا نع هتيور ىناريغاهاف تقذ امو
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 دقو ددعل 0 نم برق هيلع ىسهقنا اهب ف ككلذ 0 0 دق

 لع يي ولف اذه دعتو ىد نطلا هه 6 2 0 ىنطلا 00 بجو ف 7 ا

 فمان اذاو .ةيصعم وه لب رفك سب ل لتقلاو رفاك س ل هنأ 0 لها بهذمف ايام 1 7 ملست

 لعق نع بان نم نوي هتنعل رج مل ةرفك نم . يلاتول رفاكلاو ةيوتلا دعب كام اهبرف لئاقلا

 اذاف ةدابع نع 0 لبق ىذلا وهو ةيوتلا ليقف ثام هنع هللا ىضر نيسجحلا لئاق نأ نرعي منو

 0 نعلب اول لب مجالا اسما نك تكس

 00 هللا نم ديعبلاوه نوعلملاو نودلم دورط طم هنأ -- نيأآ نمو تدعل .رعللا لاقت و سيلا

 لي زئاجف 3 محرتلا اماو عرشلاب ملع ثكلذ ناف ارفاك 2 نيالا 0 عا ككل
 هللاو انموم ناك هناف تانموملاو نينموملل رفغا مهلا ةالص لك ىف انلوق ىف لخادوه لب بحتتس» وه
 سييخلا موي ىوثو ةيايعبراو نيسيخ تن ةدعقلا ىذ ىف 1 ةدالو تناكو * ىلازغلا ةبتك ملعا

 ك0 عش لا ةيرث ف نفدو دادغيب ةيام سيخو عدرأ نس مرحملا لدسم رصعلا كنقو

 نسحلا بأ ةاضقلا ىضاقو ىبنيزلا بلاطوبا نيشلا هنفدرضحو ىلاعت هللا هيحر ىزاريشلا
 ققوفرفانث الايحلا لاح يف اههنيبو هنيب ناكو ةيفنحلا ةفئاطلا ىمدقف اناكو هود نا

 ًالثمتم ىناغمادلا ردا ااقف هيلجر اهلل ةسأر كددع اكيد دهلا

 سما كيب دج لقم تحسبا دقو ١> تك ارهلاو تداؤتتلا تفتك

 اضيا الثيتم ىبنيزلا دشناو

 ايكلاو فلا اهدعبورابهجبت نماةابقلا ءايلا يتفو ف ا ريكي دراسلا ١ ليق ىنعم ىل ملعا الو

 ني امبالا ميرو دكا ىف نار للا ناب 0 ديلا 2 ةييمحلا ةعللأ ف
 نبا ظفاحلا ةاكح ا ع تايبالا ةذبم الاجترا ةاثرف رويشملا رعاشلا ىرغلا نايثع ند ميهرد|

 ىهوريبكلا هحبرات ف 0

 رزق اب مو:حم ندم ةكردعقلا م رذد الو ىقبت ٍِِ تدارك دل

 ريقلا نسخ مل لب سيشلا ىسكت مل افياف 0 د كت 0

 ردكلا عدرا در ىرسيم مايحللا ندم رذح ىلع ىسمأ ىذلا 0 لق



 كارو

 هترظانم ىف ثيذاحالا ليعتس اند“ ناكو ةلودلا ثككلنب ءاضقلا ىلوتو ةناش عقتراو ةاجحلاو لامماب

 ىف سيياقلا سور تراط مافكلا نيدايم ف ثيداحالا ناسرف تلاج اذا «همالك نضو هسلاجعمو
 ايكلاب !ىورغملا نسعا ١ اك 0 داطلا وبا ظناحلا ثدحو «حابرلا بام

 ةيبسردماب ءاب اهقفلا نيبو كيل 0 مالك ةيايعبرأو نيعستو سيخ نس ف دادغت ىسار مهلا

 ءايلعلل هلام ثلثي ىضوا لحرق ىلاعن هللا ةقنو مامالا لوقي ام ءاغفتشالا الاوصو هياط

 معن «لاوسلا تحت 1 اة 1 ةيصولا ةذه ثحن ثيدحلا ةتك لخدن له ءابقفلاو

 هثعب اهنيدرما نم اثيدح نيعبرا ىتما ىلع ظفح نم ماسو هيلع هللا ىلص ىينلا لاق دقو ال فيكو

 ةباحسدلا نم نكي مل هذا ؛لاقف ةيوعم نب ديزي نع اضيا ايكلا لكس “ال اعءاعباقف ةييبقلا موي هللا

 نا د 5: هنعل ىف فلسلا لوق اماو هنع هللا ىضر باظلا نب ريع مايا ىف دلو هنال

 دحاو لوف الو 2 1 ةفينح ىبالو يبرصتو بولت نالزق ككلا 0 ا

 ل ىنمدعو دوبفل لان يشل در ايلا ياسو انزل نود مبرصلا

 هلوق هئمو 1 ىكفاذ 3 ةرعشو

 هنرخلا ل ىسعادو 00 داتا ةتبمص شكلا ردا
02 

 » مرصت | ىدكلا ل ناو ا لكك 1: ذلو ميعس نم ببسي صد ا 0

 انه ىراخم قف 3 نانعلا كتنددي 0 0 0 بي هقر قل كح لق م البول وض الصق او

 هذه لثم ىف ىلاعث هللا هيحر ىلازغلا دماح وبا مامالا ىتفا دقو "يل نين سكاكا
 نالخ ةلتسما

 محرتلا وسب لهو عفدلا ةدادعق ناك ما هلع هللا ىضر نيسحلا لتق اديرم ناك لهو هيف هل اصخرم

 نعل نمو الضا ملسملا نعل زوج ال « باجاف « اباثم ةابتشالا ةلازاب معلن لضفإ دعا كرركتملا| ما نع

 نعل زوجت نيكو ناعاب سيل ملسملا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لوسر لاق دقو نوعلملا وهف ايلسم

 صب ةبعكلا 3 ةمرح نم | 18م ا ةمرحو كك ع علا درو دقو مثالا نعل زوج الو ملسإا

 ةيضر ال ا هللا ى تضر نيستك لا هلتق رصامو ةمالما 2 ديزبو ملسو هللا ىلص ىبلا

 لاق دقو مارح اضأ ماسملاب ن 31 ءاسا ناف هب د نطظي 0 ال 8 هي ال اهنمو

 نم مرح هللا نأ ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا لاقو مثا نقلا ضعب نأ نطلا ند اريثك اوبنتجا ىلاعت

 ةنع هللا ىضر نيسحعلا لعقب رما اديزي نأ معز نمو ءوسلا نظ هب 5 نأو 1 هلامو ةمد ماسملا

 فى نيطالسلاو ءارزولاو رباكالا ند.لتق نم .ناف .ةقايحلا ةياغ مب ملعي نأ نأ ىغبنيف هب ىضر وأ

 دقي مل هدرك ىذلا نمو هب ىضر ىذلا سو هلتقب رما ىذلا نم ةقيقح ملعب نأ داراول ةرصع

 مددق نمزو ديعب دلب ىف ناكول ىبكف هدهاشبوهو منامزو ةراوج ىف لدق دق ناك نأد اكاد ملك

 ااا 1-1

 5 َن حك له ما هقسف مك 1 ديزب نوعلد 20 رص نابع 0 هناف كلذ



 عما

 ملانطالا ندع ىدغنت هثريشو ةبرعشالا "ةفئاطلا تمنت هملاو قنشلا ,علهذم الرصند مئاقلاو لو دعالا

 عيبجلا مايا ساج» نيسعلاو يا ناكو ةداقتعا دبومو هبهذمرصان.ىنالقابلا رك وبا ىصاقلاو هفيرعت ىف

 ليقو  نيعبس لس :دلومو دادغبب روصنلا عماج ىف ىجفاشلا هيقفلا.ىزورملا قعسا ئبا ةقلح ىف

 دس ليقو ةيايئلذو نيرشعو عبرا ةنس ليفو ةياهئلذو نيثلثو فيد ةلس فولو ةرصبلاب نينيامو
 هللا هيحر ةرصبلا بايو حركلا نينا ىفدو هاذغت ا را ايذ: ىف ىتاذلإلا نيا ةاكح نيل

 نيشلا نوكسو ةزهبم نمد ليرتسلا» أو فرح لوا ىف ةدرب ىبأ ةدج ركذ مدقن دقو ىل لاعل

 طل ديز ند.ددأ ند تبن 0 90 ةذه 00 ةلمبمللا نزعلا تفوةيجعللا

 فيدص. دقو علعا هللاو ئناعيسلاهلاق اذكه هندب ئإعرعشلاو هتدلو هما نال نجل ايق ايناو
 نم نان مل ايلزتعم الو | ىرغشالا أ نسحلا وبأ ناكو ادلجم ةيقانم [فركاسع ند مسقلا وبا ظفاحلا

 هنرص عاقل د انوش كب 0 موي ةرصبلاب عماجحلا دهجسملا فارما ع دعلاب لوقلا
 0-0 م نالف انا ىسفنب مقرعأ انا ىنفرعي 5 ! نمو ىنفرع دقف 07 نم

 ةلزتعملا ىلع درلل دقتعم علقم بئان اناو 00 نارا لاعنا ناو اصيل مارد دل هللا ناو نارتلا
 0 6 ملا د ل لو ريثك حازمو ةباعد هيف ناكو مهبباعمو م برم

 00 ل ا ل ناهربلا ماضبا باتكو
 ةصفارلاو ةلزتعملا نم مهريغو ةدحالبلا ىلع درلا ىف 0 بك الم ردي ليلعتلا) ككنألا لذا

 دجسم اهبناج ىلا ةبرث ىفاياوزلا عرشم ىف نفدو نيعدبتا ىفانصا رثاسو جراوخخلاو ةييبجلاو
 ةدج ابفقو ةعيص ملف نم لكاي ناكو ةلجد ىلا قوسلا نمراملا راسي نء وهو مايح هنم برقلابو

 ملاق اذكه ايهرد رشع ةعبس موج لك ىف هتقفن | تناكو هبقع ىلع ىسوم ىسبأ نب ةدرب ا نب لد

 0 ل اوعفر دق ةلزتعملا تناك فريصلا ركب ينال هك

 ءطياقعلا م لوورعملا ليلا ةداييغب بقلنلا !وربطلا اكتلع قرد ند (!لع سجلوا

 اخ تاس !اعملا ىب أ نيسر ىلا ماما ىلع هقفثو روباسين ىلا جرخو ناتسربط لها نم ناك ىعفاشلا

 روباسين نم جرخ مث م 0 ةرابعلا 2 ا ادق ناكو عرب نا ىلا ةدم

 ويقلل ىلا ادب باطلا ردا جتنا كرنو قارعلا كاب ندي كةدماالم نالدو قييب ىلا
 نسم نك اك لاقفرو ود امسبل خبرات 0 ة ةركذ ا 0 ندر ذاغلا دبع ظفاحلا ؟ركذو

 كيطاو صاب لك ل ازغلا دماد ا ناو كو سردلا 3 نيمرحلا ماما ىديعم 0

 ةدنع 5 قوجلسلا هاك 2 ند 0 3 دجعم نمد لصنتا مثرظنلاو تيوصلا 0



 ذأ

 بدالاو هقفلا لوصا ىف فئصو ثككلذريغو رصتخم ووو ب»ذملا ىف عانقالاو ثكلملا ةسايسو ةرازولا

 ثند ايلف عدضوم 6 املك عدج كفا ءىش هتايح ىف هفيناصت نم رييظب مل هذا لبقو هب س انلا عفتناو

 مل 3 .مظا مل اهناو ىفينصت اهلك ىنالفلا ناكملا ىف ىتلا سسكلا يلا قد صعشل لاق هئافو
 كد 7 2 د ف تعقاوو ثوملا .تندثاع اذافر 5 نع ملا 'ْ ) ىلاعت هلل ةضلاخ و بد دجأ

 قااكتعل 0 ءىش ىنم لبقي مل هنا .لياف اهترلعو اهيلع تضيق ناف ىدب

 تنكاي ترفطظ دق ئناو ثلبق ابنا ملعاف 1 لع 9 ملو ىديب كتيظعي نأو البل ةلجد

 ملو اههطسبف هدب ىف ىديب تعضو توملا براق.ايلذ صخشلا تككلذ لاف ةصلامخلا ةينلا نم ةوحرا

 دادغب مر "لك لذا هن كب طخ ركذو ةدعب كمل كى كتريطاف ال ار ما انها لاي اعذ ىدي ني ضيق

 3 دهب ءانارعةوشبلا نم نلادوعبإ ةظطكو لاف لوكفالا قمر زان

 بداقم كيفكم أو م نط لطك ! ااه امدق 0 ا 2 هلأ هسا نتا
 كارل كا ا 5: الوحم : م

0 

 روصقمو دو دوم نود لأ 0 تعئومجح ذأ نالا امنع قربص 00

 رسلان دما الق فدررابلا عرتكلا وبا "يندشنا نملك نداللا دنع نباتا اظن ل
 هسفنل ةرصبلاب ىطسأاول زرمهك ناكل

 0 هئتواشغ 0 قرريو قررل ىحسلا 0 ا نونج

 ىف ةلاتللا كاز دق ل ةرطصبلا ىلا اتخنار ذاذعب جرد رح ايل ىدرؤاملا سكلا انا نا لاك
 ىدو هدتكحلا

 انكار ةيماستلا القابل سفرنا
 انيوه نم ةقرف شيعل ارما نك اند تدب )"ب بملح امو

 انيهر اهب داوقلا تفل-ةو. ىنيعل تناك امرفا تْحرخ

 لاق هل ثا ءاط مل امل ادر اك دادغب لاك دفان مقراغم رثوي نا اموك ةرصبلا لها نم هنال كلذ اقا ياو

 ءارو اين نك كابل يراد ىنإل تابيالا ةذه نأ ليف دقو ابقارف هيلع قشف الرصبلا ىسنو 0

 دو ب ايعبرأ و نيسيخ 0 كولا 5 0 ريش اج ءابلثلا م فولو ملعا هللاو ىناعيسلا دلا اقرينلا

 ئدروالاو لكاحكل هللا يل نس نو تلتمس ةريعو اادغبد برح باب هر 1: قم 0 دغلا ن-

 ىناعيسلا دلاق اذك» درواملا ع كل بسب

 ندأ ىسوم ن د هللا دبع ند لدعيسا ب ملاس 0 مح رس ىبب خد نعيد نأ نب 0 اء نيحلاوبأ

 تدحاص وهو ماسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر بحاسد ىعشالا ىسو هدا ندر ماع ةدرد كانتا الد



 تحلب

 اضدأ دلو

 ان ىعتبا شل مسلعلا نم دنع ءىش سبل

 اسيئر ازيزع شعو ا انلا ةطلاخم ام قنا لذا امنا

 اضيا هلو

 قابتشالا نوكي اذكف مهدعب ىتوم سفذ احمر قالطنأو 0 قارف ابباككل امو ىل

 رتيزرع 0 نع هيف نابا هموصخو 1 نيب ةطاسولا ةتاتكومل )و.لبس هيف هقير طو ريثك ةرعشو

 دو وك هند نيدرو هداتشسلا| 2 ىف عيبلا 0 هللا ديعوبأ كرك الر ذوتم الدامو رينا 5 عالطاو

 ةريغ لاقو ىلاعن:هللا هيحر ةلس نوعبسو تس ةرسعور ا ةيايثلثو نيتسو تس ةنسرفص لس

 ريغص وهو ةيايثلثو نيثلثو عبس 2 0 دهن ةوخأ هد درو اقوذص هثاق ىف ةريسلا نسح 5

 ةيانيقلتو نيعسلو نيتنثا منس ىف ةاضقلا ىض اق وهو ىرلاب ثام حوبشلا رثاس نب هاعيسو غلاب ريغ

 ءارلا نوكسو ميجلا | مضت ناجرجو و 0 مكاحلا لقنو انه نفدو ناجرج ىلا هثويان 0

 أ ناردنزام ةلالبلا نم ةييظع ةنيدم ئهو نون فلالا دعبو ةيناثلا ميح
 م -_ل

© 

 ايلعلا ليك 4 اعرو اهبقف نك ىهعفاشلا هيقفلا ىدادغبلا نامررلا ند دخلا ني كغ 0 هدأ

 0 همودق لو ل 0 ودأ 7 ذخاأ هنعو ن .اطنلا ند ليسحلا و مآ نء هقفلا ذخ

 نك اللا عم ةطخأ] كال ملعب انمقف ناك دقو ةيلظم لع ٌدَحال نأ م اعاام لاق دنأ هنَع ىكحو

 هللا ديحر ةنايشلتو نيدسو تنس كنس بجر قف ود ىعفاشلا بهذم ىق هجو هلو دادغب اسردم

 طفل قو نوت ناالا دعلو ةدحوملا ءابلا جنشو ءازلا م ءارلا نوكسو ميما ل نابزرملاو ىقاعز

 ككل نود 0 نك مسا لصالا قروهو بح م ناو دحلا وه زرمو دتحلا بح ايض ةانعم 0 اف

 ةوجو نم نا هيقفلا قدر واملاب نورعملا ى رص هيلا ببايسح ند دن ن ع نسحلاو ودأ

 دماج ىدا رثيش 3 نع مث ةرصب 8 عبلاب ىراويص | مسقلا ا نع هقفلا 0 0 ءرابكو ةيعفاشلا ءابقفلا

 ةكرشلا دج 0 56 مل ىدلا واحلا كن 0 هلو [لهانكلل ا ناكو دادغبب ىبيارفسالا

 ل نإ كب ربل لل يل لك را ةياقلا هر عل او دتتاب هل
 ريغ قيداصتلا ن 3 دلو ةقث ناك لاقو دادغب رات بحاص ركب وبا بيطخلا دلع قوز نارفعزلا

 ىنوناقو 5 كمل 0 ماكحالاو اين داو نيدلا بدذاو نوبعلاو ككل ميركلا نارقلا ريسفن ىواحلا
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 دو نامز

 دالب عودت ضرع عطق. قنرصضحلا (فلخ ةابص ىف ناك دقو ىردختلا | ظنا طظحاجلا رثن ىلا ةلقم

 ا ككل ف امام ا مولع ١/ ىف هيراص ام بادالاو مولعلا عاونا نم 0 اههريغو ماشلاو قارعلا

 هلوق كلذ نيف رعشلا نم ةربثك ع 00 هل درواو املاع

 ككتالخا ل نساسك تتحلا جرن دق

 1 لعل مافالف  ةدح كل 3 راد مسالا ال

 هو ا 7 ا ف تيبود

 قاب ىريغ دويبعلا ىلع قبب مل قادحالاب تدق هبضراص ّك

 حوايقعلا حلا ىناف تمحعلا “قي قفرتا ىضع امثال كتؤشان
 تايبا نم هلو

 رقفلاوه عوضخلا نأ |[ دا مذ ىنغلا قا عوضخلاب لصوت اولاقو

 رهدلاو ةيبالا ىسفن لا ىلع امرح نايف لاملا ل ىدنيدو

 رسعلا اهب قوقو نمربخ ققاوم . هنود ترصارسيلا اذه ليق اذا

 مرسلا طخ عممج» رعشلا ركسع سرافو بدالا جان ةبقو ملعلا ةقدح ناسناو كلفلا ةردانو نامزلا

 اما

 قص قزرلا عضوم نكلو تلقف عساو قزرلاف ضرالا ف برطضا اولاقو

 قزر ىل نيا نيف بسك ىل كي ملو ىننيعي رح ضرالا ف نكي ملاذا
 دابع نب بحاصلا ىف اضيا هلو

 اهداشتحاب عفتنت مل كتدشحا اذإ اهنتكرن كاران د

 1 يعول درج فرش ليال كل ورع هسزو دك ميصقشم
 اهداعمو | ابقو رسم نككع ككل ةعبدد عارتخا انلواتح نعم ناف

 تايبا ةلهج نم ةيفاعلاب هيدي هيف هلو

 بيجو تامركملا بولق نابل ةعور مراكسيلل 0 لكَ
 بيصن ميق ماقسالل نبا نمف هلك كثكيسج ءانلعلا [كهيشافل

 بولقو اهم كح سفن ذأ كل تدع اك ربزولا سفن كيلا اذا

 بوح ريزولا هبجو فو ىتايح هبحا اهجو تحال ال هللاوو
 بودل تامر كا نى دنكلو ددرجود ةأرا ام انوجش سيلو

 بوصتف دنت لكل اكعَو ةكيعل ءايشلا هعكلت نمره" الو

 اناا



 م

 رقم روكذم لا ىلع ناكو هليعتتسي ئدخ “تو الو 'لعن هل 'دجوي ال دج مدقلا ميظع ناكو ةليوط ةيحل

 0 ,ىكي لوطلا اذه عم ناكو هلوطن نم بكار وهو ةاشم هلوح سانلا اهناكف ىاط اذا لوطلا ىف

 ثرظنو بلطملا دموع بكنم ىلا وهو سابعلا هيبا بكنم ىلا هللا دبعو هللا دبع هيبا بكم
 نب ىلع ليقف سائلا عرف دق اذه نم تلاقف الوط سانلا عرف دقو ىوطب وهو ىلع ىلازوجع

 كتثيبلا اذنه :قوطي نساسلاب ندع 5 قلدربل نمانلا نا هللا الا هلاال تلاقف نسابعلا نب هللا دبع

 مه اجو ثوضلا ميظع ناك نابعلا نااضي اركذو لتاكا قدرتلا عادم أ 2 و
 ىنزامحلا ركي ونا ركذو ثعسوالا لماح هعمست ملف ةاحابصاو هتوص ىلعاب حاصف الا تقو ةراغ
 سابعلا ناك لاق ةباغو ةباغ باب ىف نيغلا ىرح لوا ىف ةاهيسم قرتفاو هظفل قفا ام هباتك ىف

 نم ككلذو مهعيسيف ةباغلاب مه دو هنايلغ ئدانيف ةنيدملان ليج وهو عباس ىلع وفن تلظملا دبع نأ

 ةارشلاب ةيامو ظرشع ع يل دفا اوراس قع اةافو ثناكو لايم 0 ليلا
 للا ىبضر لح اقلب ريا جب : ع 1 1 نفل” ةليللاب قار "دف زل لافر انج نات سار

 ةرجملل نيعب ل ا ا راد طل يدك 50 ل

 راق ةكافو ل ىدازلاو يغ لاقو ةباموةرشع نايث مدس هللا دبع نس ىلع فوتو كلذ ريغ ليقو

 ملغا ةللاوةلرغص شن" رشا ريغ لاقو ةزشععبرل تنس لف تام ات 1 لاقد ةدعقلا 23
 نا. اه فرعي ال. نم نظيف ةرمحلاب بضتخب روصنملاو حافسلا دلاو دهم هلباو داوسلاب بصخ# ناكو

 ىف ماشلاب عقص ةانثم ءاه ىنالا دعبو ءارلاو ةمجحعملا نيشلا يتفب ةارشلاو دهم ايلع ناو ىلع ده
 ةفورعملا ةبرقلا هيحاون: ضعب ىو ءاقلبلا ميلقا نموهو كبوشلا نم برقلاب قشمد نم ةنيدملا قيرط

 ءاه اهدعبو ةيناثلا ميلا تفو اهتحت نم ةانشلا ءابلا نوكسو ميملا يتفو ةليهملا ءاححلا مصب ةييبحلاب
 اهبو روصننلاو حافسلا دلو آهيفو ةيما ىنب مايا ىفهدالواو وكذا ىلعل تناك ةبرقلا هذهو ةنكاس
 نا دج هدلو ركذ ىتايسو روهشم وه اهك ابيف ةفالخلاب افسلا عبوبو مذرللا لافت انف انكر

 دع نب ىلع جرخأ ن راورم ند كل ب كيلوا 3 هر ف ىبطلار 55 اعد علل ءانش

 50 ةدل لزب مب للا! وت ع نينا نك 0 ابعلا نب هللا

 اركذ ادلو نورشعو فين اهب هل دلوو ةيما ىبب ةلود تلاز نا

 هركحذ ارعاشابب 3 اشلا هيقفلا ىناجرجلا زبزعلا دبع نب ىلع سسمحلا وبا ىضاقلا
 لئاقلاوف ووزع ايما الاقو“ 01 ا
 اهلج لدتا وب نعال“: امنا اعتكاف

 7 كلان 1 رك ىلا ست الف ةرةيجش ةليوط كاينا ىفو



 ال

 ةليللاا روكي نص ودا دلو ىدقادلا لقا مجينكو هينسإ غشير ا ركن نيلي 239 اناياظ ىعا لبا
 اهيا درييلا لانقو باوصلاب ملع) هللاو:هينبعاوللا, ىبضر بلاي ليبا نب للعانيبف لعق لزعلا
 تدني ةنابل هجوزن ىف اههدحبا تككللا دبع نب ديلولا مدر اههاتلك نيثرم طايسلاب ىلع برضو

 ناكو اك 1 اب ىهر مث ةحافلت ضعف ككلبإا دنع دنع, يياكو بلاط دل ندرفعجا نب هللا دبع

 دبع ند ىلع اهجوزتف اهقلطف ىذالا اهنع طيما تلاقفاامب نيعنصت ام لاقف نيكس تعدفرخبا

 جوزتت اسينا مكحلا نب ناورم نال مينم عمضتل ءافلجلا تابماب جوزتن لاقو ديلولا هبرصفروكذملا هللا
 دلبلا اذه نم جورتخلا تدارا اهنا هللا دبع نب ىلع لابقف هنم عميل ةيوعم نب ديزي نب دلابخ ماب
 دبع كشند لا جوزن ناك كلبا دبع نأ ليف دقو امر ايل نركال اهتجوزشتف ابهيع نبا اناو

 هللا داع َن 0 اهجوزت مث اهقلطو ثككاتساف تكتساول وأرخ أ ناكو اموي هل تلاقف رفعج ند هللا

 كا سلاج وهو ةيراج ككلإلا دبع ثعبف هتوسنلف هقرافي ال عرفا ناكو سابعلا ندأ

 هبرض اماو رخبا ىوما نم َىلا بحا عرقا ىيشاهةب اك رسل انا ل ةلفغ ىلع هبسار

 0 تيار ةرخآ ىف لو 5 1 وا ند د دجت هللا دنع وبأ ثدح دقف ٍةيناثلا 8 1

 2 عسي مسداصو ريعبلا بنذ ىلي ايم هج فو ريح ىلع هبار ادب طوسلاب ابوريصم امو هللا ديع نبا

 مهغلب لاق بدكلا ىلا هيف توست يذلا اذه آم تلقو تياف باذكل هللا ديع ضيع اذه ه لوقب

 كا هل 0 ناجل ما سل ارعلا

 0 اوبل ما منع هللا ىنضر سابع ا هللا دبع. ند ىلع 0 للملا خ6 «ْنلا ن

 اهل ةيقيرفا ىلوث هنأ مث ناورم نب ثكلملا دبع نب ديلولل ةطرشلا ىلاو ناكر بشق نب روعالا ريشق
 0 ندرةبعو كل ةنس حلا 02 قييلتم قلك نمل لكلا ند ارهغ لاقوابب لعقو فكتلبل] دبع نبا

 نسب ماش هنا ييحسلا لب طاغوهو ثكلملا دبع نب نايبلس ىلع لخد هللا دبع نب ىلع نأ ىورو
 ا اع ا افر روك ذملا ل 0 د دج انياروصنملاو حافسلا نأ :فلجلا هنأ اندا هعمو تكلملا ديع

 ىنباب > . ىصوتسلا دل لاقو 0 هايف نيد ىلع ار ل ىنوثلث لاقف دنجاح نع ِوهلاسو 5 ةردو

 5 7 3 ثلا اذه نا هباحصال ماشه لاك اع ىلو ايلف محر كن فكتلصو لاقو ةركشف لعفف أربخ نيذه

 د ركل هللاو لاثف ههيسف هدلو ىلا لقتنيسرمالا اذه نا لوقيراصف طلخو نساو لتخا
 ناييلس ند ماشه لاق هع راجلا لها كك لحما ميظع روكذلا ىلع ناكو ناذه كلييلو

 ريسما 3 ابميلاهجم شيرف 0 أريتعم وأ اجاح ةكم 19 اذا 0 هللا دبع ند ىلع ّ | ىموزخملا

 0 نأو أودعفق دمحدق ناف اليجبتو الالجاو 2 اماظعأ ةسل ل فولو اهقلح عضأ اوم ترجو م أرحلا

 ل اميسح مدأ ناكو مرحخ لا نم جرخأ 22 فكل دك نولازيال 5 و ةلوح ١ أوم ىشم 0 اوماق
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 اولزب ام سيد اب ارغج اوبعدواف ميلقاعم ىنعزع دعب اولرستتتساو

 للجلاو نايجيتلاو ةرس الأ نيا اوربق ام دعي نم عرابم مهادان

 للكلا راتسالا برضت اهنود نم ةيعنم تياك ىلا ةدجولا نك

 اولكأ دق لكإلا لوط دعب اوجبتاف اويرش 0 اهدرارلكلاما لابط ويف

 هعومد١ تلد لورغخل لريفكاو اكب لكوتملا ىكف هيلار دبت ةرداب ن ١ نظو ىلع ىلغرضح ؛نم قفشاف لاق

 نالا ةعيرا معن لاق نيد ككبلع ن حلا ايا اي لاق مث ا مث ةرضح نم ىكدو هنيبحا

 2 ليقو بجر رشع ثلاث دحالا 2 هندإلو بكيناكو 1 كيب هلزنم ىلا هّدرو هيلا اهدي زماغواب انيد

 ةنيدملا نم ةرضحا لكوتملا دنع هقح ىف ةياعسلا ثرثك اييلو نيتيامو ةرشع ثلث ليقو عبر !اةنثإ خف

 ةركسعب اهيلا لفعتا اهايب كا مصتعملا نالر كسعلاب اع دن ىو ىار نم ريس ةرقأو 3 ةدلوم 5

 ندرشع ابد ماقأو اهيلإ بوسيم هنال ىكسلاروكذملا نسحلا ال لبق اذبلو ركسعلا ايل ليقف

 اهنم نيقب عبرال ليقو ةرخالا ىداهج نم نيقب سيخل نينثالا موب اب ىفوتو رهشأ ةعسنو نس

 ىلاعت هللا هيحر ةراد ف نفدو نيتيامو نيسيخو عبرا ةئنس بجر ثلاث ىف ليقو اهعبار ىف ليقو

 هضلااو جافسلا دج وهو يالا مشاه نك تالا دبع ند سابعلا نب هللا دبع نب ىلع دج وبا

 ١ ناكو والا دجو ىلع ىشرف لاجا راكد هنن أ دالوا رغصا وهو اغيلب افيرش أديس ناك ن ريتفيلخلا

 لاق اذكه ثانغثلا اذ ىعدبي ناكو نيتعكر لصا ل اك ىلا مب لك نوتيز لا ةيام | سس

 اهناو نيدباعلا نيز ىنعي نيسحلا ني ىلع وه ظفاحلا ىروجلا ند يفلاوبا لاقو لماكلا ى دربملا

 كلذ ركذريعتلا ىفث لثم ةتيكر ىف تراسف ةعكر ىلا مي لك نكست ا ككلؤ هل ليقف

 ىف مسملع هللا ىضر سابعلا نب هللا دبع دقتتفا بلاط مبدأ نس ىلع نأ ىورو باقلالا بانك ىف

 كبك دال فما كلو اولاقف ربهظلا رضحب مل سابعلا نبا لاب ام هداجصال لاقف ربظلا ةالنم ثقو

 قى ككل كرودو بهاولا تركش لاقف هائبف ةاثايف هيلا اني اونضما لاق ونع هللا ىضر ىلع ىإص

 هذحخاف ميلا جرخاف مير رماق تنا هيهست ىتح هبيسأ نأ نك روكا منهل نافع نضعم امركودولا

 ةظبوعم انا نسحلا انآ هسكو ايلع هئيبس دق كالفالا ادا تكلا ذخخ لاقو هيلا ةذر مل كلج

 هولا فر اوافاب] اصب ا ذي را ارم هزل لع ا الج ا نابع مالا ةفياخ
 كانك“ ناورم نس فكل) تبع 3ع مدق !يل هنأ ءابلوالا ةيلجح بناتك ى ميعن وبا ظفامحلا لاقو ل اداكلا

 تاع ل4 اماو الف مسالا اما 1 و دك اا ارا را الو عوو فكمش ا ريغال

 ىلع ىف هضغبل ةلاقملا هذه ككلكأ دنعاول لاق ابيناو تلق ميعت ىبا مالك ىبتنا هتينك ر يخف ده ىباب

1 



 عد

 كا يب يم فلوقي نا نإ ادام ر دق سبلو ه ) اماظعا الا كك ذ ثكرت

 نيتيامو نيسكناوأ ى هذ عب 6 زامل هس قركذ هلو اضيإ لوقي هبفو

 اوركذ اينيا مهيلع ةالصلا وجم مهويج هش اع ور

 رجتفم رهدلا ميدق 3 رس اتا ماسلا نيح انولع نكي مل نم

 رهلا انا مكافطصأو ْمكافص مضر هلكملا زذك كحل هلا
 ٌروسلا هب تءاج امو بانكلا ملع مكددنعو ىلعالا ٠ ءالثلا ٌمعْناف

 ديع ند س ابعلا اندج ىف عكس ودد لوقي ام روكذملا ىضرلا ىسوم 3 ىلعل اموي ىنوماملا لاقو

 تفاوت رافال هروح ال 1 فكك لع هيبن ةعاط هللا ضرف لج فق نولوقي ام لاقف بلطملا

 ميلا لسزاف اهلهاب فكتفو نوماملا ىلع ةرصلاب 0 ند كد رسال دق ناكو ممر فلا

 ةرصبلاب نيملسللاب ثلعف دبز اي ثككلبو هل لاقو ةءاجف تكلذ نع هارب ١ ذهلا ايلع ةاخا نومالا

 ككيلع ناتلا دشالا هللأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تش ةمطاف نبا كنا معزتو تلعفاام

 هل طي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ذخا نيل ىغبني ديز ان ملسو هيلع هللا ىاص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمد لها نوكي نأ ىغبي اذكه لافو ىكبف نوماملا ةمالك غلبف

 رفاس اذا ناك هنا لبق دقف هركذ مدقملا نيدباعلا نيز ىلع مالك نم ذوخام مالكلا اذهرخاو تلق
 جلا ملسو ميلع مللا ىلص هللا لوسرب ذخا نا ةركا انا لاقف كلذ ىن مل ليقف مسفذ مك

 م طع أ

 ةحاح الف هلق ىذلا ديفحو وو ةركذ مدقملا ىضرلا ىلع ند داوجلا د نب ىداهلا ىلع نسحلا وبا

 قاد اذ ءعس دق ناكو ةيمامالا دنعرشع ى يييالا ةينالا دحاودو ىكسعلاب فرعيو دهس عقر 0

 0 ا هتعيش نم اهريغ ١ اينكح و احالس ةلزنم ىف نأ كيو ليوتلا

 نم ةعردم هياعو قلغم ثيد ىف ةدحو 0 ةيلع اويجحف الل ككارذ ا

 سيل ديعولاو دعولا ىف نارقلا نم تايإب منرتي ةلبقلا لبقتسموهو فوص نم ةفحلم هسار ىلعو رعش
 لا ىلا ليج ءايئلعا دو. ىلا ةزوصلا ىلع داك ىصحلاو لمزلا الا طايسا ضرالا 0
 ىلا هسلجاو همظعا ةأر ايلف ساك ةدي ىو بارشلا ليعتسي لكوتملاو هيدب نيب لثمف لل و

 ىف ىذلا ساكلا.لكوتلا:هلواتضابهد هيلع قلعتي ةلاحي الو ةنع لبق ايم - ىشن دلزتم ىف نكي لو هنا
 مددسحتساإ أرعش ىندشنا لاقو ةافعف هنم ىنفعاف طق ىمدو ىمحل رماخ ام نينموملا ريمأ اب لاقف هدب

 هدشناف ىندشنت نا دب ال لاق رعشلل ةياورلا ليلقل ىنا لاقف
 لاقلا مهتنغا ايف لاجرلا بلغ مهسرحت لابجالا للق ىلعاوقاب

1 0 
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 هللا لوسر 9 مكل ناك دقن نيدباعلا ندز دل[ قع كو ككلذي ربعي ناورم ند ككلملا دع هيلا

 ند ىيصح تنس ةيفص ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر قمعا دقو .ةاسح ةوسأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نحر لكم اطضفقو سشحج تنب بنديز هتدع تلب هجوزو هئراح ند ديز ندعاو ابجوزتو بطحا

 نيمللعتو ن هاهي 00 رويش صضعب 5 ةعمجلا 0 ند ةعيناك ردصحت نا نمر "< هبقانمو نيدياعلا

 ميصع ريق م عبقبلا 0 نفدو ظلدملاب ١ 0 اريجبلل ٠ نيدعسلو نحيل املا ليقو نيعستو عبرا د مطولا فوتو ةرجبلل

 نيشان هللا ىضر سابعلا ربق اههيف ىتلا ةبقلا ىف بلاط ىبا نب ىلع نب نسحلا

 نيدياغلا ندر كغ ةابلا دج نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم نب ىضرلا ىلع نسحلا وبا

 بيبح ما هتنبا هجوز دق نوماملا'ناكو ةيماثالا داقتعا نر ىلا 6 وهو لبق ررك ذبل
 5 كك دكر ةككشلد 5 كييطفللا ناكو مهر اور انيدلا ىلع هيما برضو ةددع ىو هلعجو

 اغصلاو رابكلا نيب ام افلا نيثلثو تدلث مهددع ناكو ورم ةنيديب وهو ٠ اسنلاو مهنم لاجرلا سابعلا

 لكاس 37 | ىفرظن ةنا مهربخاو ءايلوالا صاوخ عمجو ةلزنم نسحا هلزذاف روكذبلا ايلع ىعدتساو

 ىلع نم رمالاب ىقحا الو لضفا ادحأ هتقو ىن دج ملف مههنع هللا ىضر بلاط ىلا ند ىلع دالزاو

 سابعلا دالوا نم قارعلاب نم ىلا ربخلا ىمنو مالعالاو سابللا نم داوسلا ةلازاب رماو هعياتف ىضرلا
 معوهو ةركذ مدقملا ىدهملا نب ميهربا اوعيابو نوماملا اوعلخف مهنعرمالا جورخ ثكلذ ىف نا اوملعف

 نيتيامو ثلث ةلس ليقو نيتنثا لس مرحملا نم نولخ سمخل سيمخلا - ككلذو نوماملا

 ىلع ةدالو ناكو ىدبملا نب ميهربأ ةيجرت ىف هترصتخا دقو ةروهشسم ةصقلاو لوطي ككلذ ىف جرشلاو

 ليقو لاوش عباس دلو لب لبقو ةنيدملاب ةيامو نيسيخو ثلث دنس روهش صعب ىف ةعيجلا مي ىضرلا

 لح كيفي نيتنثا دن ظنس رغص نم موبرخأ ىف قوتو ةبامو نيسيكو ىدحأ دنس ةسداس ليقو هنماث

 هيلع ىلصو سوط نيديب نينيامو ثلث تنس ةدعقلا ىذرشع ثلاث ليقو ةجحلا ىذ سما قوت

 امويسم ناك لد لبقو هنم رثكاف ابنع لكا هنا هثوم ببس ناكو ديشرلا هيباربق قصالم هنفدو نودماملا

 ساو ودأ ل وق هبقو ىاعت هللا هيحر تامو ةنم لتعاف

 هيبنلا مألكلا نسم نونف ىف ارط سابلا نسحا تنا ىل ليق
 هدم يدك افا دكلا 0 10 ددم ضرقلا ديج نم كل

 هيف نعّمجت ىتلا 00 ىسوم نبا حدم تكرت مالهف
 ةيبال ندا ليربجج ناك ماما دم عيطعسا ال تلق

 اريخ تكرن ام ككنم يقوا تيار ام هل لاق هباححصا سعب ا 0

 اق هللا ٠ لاقف ليشردت كدت ا كي ذل رلأ ىبسوم نب ىلع اذهو اًمش هيف ثلق الا ادرط الو
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 نيدباعلا نيزل لاقي ناكو دنجلا ةيطع صقن هنال صقانلا ىمسو ديرف هاش ابهيساو صقانلا دبزي
 0 ص ا 5 ا نانريخ ةدابع 0 كح هلل 0 هيلع هللا 5 هلوقل نيتريخلا ن دأ

 رهأو اكان كرفان هل در ناسا مهيف ناك الباستا يب ريع ةفالخ ف سوان بيدا ل

 ند نهريغ ةلماعم نلماعي ال 20 نا هنع هللا ىضر ىلع لاقذ اضإأ 5 هرج درب تانب جير دع

 قرم دن ماق اهب غلب اهبمو نموقي لاق ناعم ليعلا للا قيرطلا فيك لاقف ةقوسلا 18

 ةَدلود .: ىرخاو ريع ند هللا دبعل ةدحاو عفدف لاط نإ نب ع نهذخاو نموقف نهرانخب

 هللا دبع دلواف نيحيحا منع هللا ىضر هتيبرت نكد قيدصلا رك اا نب ديحل ىرخأو نيسحلا

 هبا مأو 2 ةيلثلا ءالوبف مساقلا ةدلو 3ع كلوأد نيدناعلا نيز نيسحلا دلواو اما ةدلو هنمأ

 لاق انل مسي مل شرق نم لجر نع ىوري هلثم ام لماكلا باتك ىف دربلا ىكحو درجدزي تانب
 تضفت ةرئاق ءانف نادل تلقك كلارا ساو ل لادن ت1 2

 اي كلف ةذدع نم جرخ املف باطخلا ند رسع نب هللا دبع نب ملاس لخد ىنتح تلبماف هنبع نم

 نكركلتع نك هللا تبع نب ملاس اذه ككموق نم اذه لثم ليجتا هللا ناك لاق اذه ند مع

 هنع هللا ىحصر قيدصلا ركب ىبا نب دهن نب ل ةانا مث لاق ةاتف لاق همأ ندف كرلق باطخغلا

 اذه اذه بجعأ ام تكلم نم اذه ل لبجتا لاق اذه نم مع اب تلق 7-3 مث ةدنع سلجم

 نب كك ةءاج ىلح انش تلبماف ةاتف لاق همأ نم تلق قيدصلا رك " ند دج نب مساقلا

 ا ل ا بدل نا ا سك صفو

 لاق مما نم تلق كلاط ىبا ند ىلع ند نيسحلا ند ىلع اذه ةليحت نأ كاست عسب ال ىذدلا

 لاق ةوسا ءالوبب ىل ايفا ةاتف ىما نا ٌتِيلع ايل ككننيغ نم تصقن ملا مع اد تلق ةامف

 نح خلكم مسيف أشد ىنح دالوالا ثابما ذاختا نوهركي ةنيدملا لها ناكو ادج هنيع تاللجف

 ف سانلا بغرف اعروو ابقف ةنيدملا لها اوقافف هللا دبع نب ملاسو 52 0 دعا

 نكيا هل لاف حب تاب رثلا رزقك لوب اعلا نيل لاو ضارشلاب لعا كل ةلازغ لاقيو فالس
 تقبس ام ىلا ىديب قبست نأ ناخا لاقف ةفحد ىف ابعم لكات ككارن انسلو كناب سانلاربا

 سلجت ةنبا ىل 0 نسحلملا ىبأ ةعق دض اذهو اهتققع دق نوك ا

 الا هيد انيفل ىل اهنيع عقن اهف 8 0 عارذ ىف ةعلط اهناك افك زر رتف ةدئاملا ل ىعم

 اذ ى فان اها كب راصف ىل 2 ندا ةدئاملا ىلع ىعم سلجم ر ناعم 17

 كن ا 9 ةببتق ند | ىكحو ابهلا ةذن:تقيسالا ةنئيط ةيقل نق لا ىليع قيس ام هللاوف .ةيرك انذاك

 0 8 انهجوزتو "نأ م5 ةيراج قتعاو ةينأ كوم دد 0 هينأ دعد اهجوز ندد دياعلا ندز 1 1 ةراعملا



 كت

 ىلعل ةرصبلا ىلو نيح اهبنع هللا ىنضر سابع نال هبهوف ىرينعلا ربخلا_ نب. نيصعل ناك برغملا

 برعلا ءا يالا يسرب لسجلاو لازال ةايسابم ندا دهتجاو هلع هللا ىضر بلاط ىسا ندا

 ىباو ةريره ىباو صاعلا نب وربع نب هللا دبعو ريع نب هللا ديبعو سابع ني هللا دبع نع ثددح

 ناك اهيعباتو ةكم ءابقف دحا وهو نيعيجأ | مهلع هللا ىضر ةشئاعو ىلع نب نسحلاو ىردخلا ديِعس

 ريبسج نب ديعسل ليقو سانلا ثفاف قلظنا هل لاق سابع نبا نأ ىور دلي ىلا دلب نم لقتني

 مع كورو جراوسخلا ىار ىرب . ناك هنال هيف سانلا | 00 دقو .ةمركع لاذ فكم ملعأ ادحا ملعت لك

 لا نوح نيل الور اجد نب ورمعو 0-0 وزو نع هللا ىضر ةباهحصلا نم 0

 نم سابع نب هللا دبع نب ىلع هيأ كيس قرلا ىلع ةمركعو سابع نبا ةالوم ثامو مدربش

 ملع تعب تكل ريخ ام هل لاقف ايلع ةالوم ةمركع ىتاف رانيد ىالا ةعبراب ةبوعم نب ديزي نأ دلاخ

 ىلع ىلع تلخد ثيرحعلا نب 000 000 هلاقاف هلاقتساف رانبد ىفالا ةعيراب كيدا

 بذكي 3 نأ لاقف مكالومب اذه نولعفنا تاقف فينك باب ىلع قثوم ةمركعو سابع نبا هللا

 ةرشع سيخ ةنس ليقو سيخ دس ليفو تاس نس لبقو ةيامو عبس مدس ةمركع ىو ىبا ىلع
 ند دلاخ نع ى دقاولا نع دعس نب ده ىورو لس نونامثو 0 لبقو نوناهث ةرديعو | ملعأ هللأو

 اعيمج امبيارف ةيامو سيخ ةنس دحاو مو قرعاشلا ةزع ريثكو ةمركع تام لاق 00 مس اقل

 ا- يب يدر نيا جلب سايلا هقفأ ثام نمانلا لاقفربظلا دعب زئابجلا عضوم ف اك لع

 ريثك ةدركع ناكو يسصا لوالاو ناوريفلاب تام ظمركع نأ ليقو ةنيدملاب اهبتوم ناكو 0 ُك

 نبا رسكب م هركع كولا نم اهريغو ر رمبعمو 0 راسارخ 0 دليلا م نالوا ف ذأ طل

 00 5 :لا 10 | نم هينا لاب نوصولار وصنملا 0 ةزمح 357 0 0-1

 روكذيملا ةمركع ندأ سس اوه

 نيزد نورعل ا نيعيجأ مدييلع هللا ناوضر بلاط ىبا نب ىلع ند نيسحلا ند ىلع نسحلا وبا

 ىيياعباعلا, عردز كلوا نماالا» بقع ةتعمللا, | يضر. نيبيمعللا (نييلو رغضالا# ىلع ةلالاقلل_قيدناعلا
 منسم لضفا ايشرق تيار ام ىرهزلا لاق نيعباتلا تاداس نمورشع ىبثالا دهثالا دحاوهو اذه

 صقانلاب نورغملا.ك هيومالا كسلا نب ديزي مأ ةمع ىو سراف فككوالم رخآ درج دزي تند مكالمه ماو

 ثعد 5 درج ذرب ( نزور لكقو سيفا ةلود عيتن ا ناسارخ ريما ىهابلا ملسم ند ةيبنق ناكو

 ةيثاث ةبينقو ن راسأر خو ارح ارا نيمو ناكو 5و 53 مدقلا ىفقثلا فقسوب نب َج اجلا كل ةيئدام

 اه دلواف فكشللا دع نب ديلو ولل ىرخالا لسرأو هس لا ءدح ا جامجلا د كتل ناسارخ يد



 عا

 0 100 سبل تفي ملساو ةدحوللا ءابلاو ءارلا مفي حابرو مينا دلاو ةنس ةيام شاعو ةج
 بمنوو ميجحل | مضي ضل حو 3 يسب( ءآر اه دديو تانج وكسو افلا رس تحد ربفو ماللا ين وو ةليسملا

 00 ةدلب لقوم ةليبم لاد اهدعدو نودل ميلا مش دنجلاو ملا ةايلاو ةليبم ءاحلا اهدعد و

 ء|يلغلا وس. ةعانرجل انقر اجب ىلإ

 ناكراوزم لها" دن زانق هزملا ذم ناكو تما: مثار هلو ةالع ةبسا نا هازكتلا ذل
 نيذلاو هعابشال لاقو ةجسانما ةنطولح نم ةيبويرلا ىعذف تاجتنر يتلا و رحسلا ند ا نزرعب

 اود جسا :كئاليلل لاف ثكلذلو مالسلا هيلع مدا ةروص ىلا لوحت ىلاعتو ةئاحبس هللا نأ ةوعبثا

 0 هيلع حون ةروص ىلا مدا نم لوبحت مث طخسلا لذي قعتساف ئبا سلبا الا او دجتسف 0

 ملم ىبا ةرو 00 ف :لصحخ < ءامكلاو مالسلا مييلع ءاككنألا نم دح أوف دحاو ةروص ىل ىلا مث

 اونياع ام عم هنود اولئاقو 100 موذ ل لبقف هنم هيلا لقتتنا هنأ معز مث ةركذ مدقملا ىناسار تلا

 ذهن لم نحو نغرفتتي ال ناكو ارت :نكلا زوعا قلخلا وهم ”ناك ةئال ادق روت حقو ةناعدا ملت 3
 اهربظا ىتلا تانيو هيتلاب مهلوقع ىلع كندا ل عقلا هل لبق ككلذلف هدد مس 5 ابجو

 ندربش ةفاسم نم م سانلا 1 عاطي ريق ةروص مهل ربظا ام ةليج قف 5 راكو تاجتر ,دلاو رجسلاو | كل

 هلوق قرمقلا اذه ىرعملا ءالع ءاذل العلاودا ركذ دقو هبق مهداقتعا مظعف بيكي مث نعضوم

 عافملاردب لثم ىغو لالص هسار عقلا ردبلا اهنا قفا
 ىتالارعاشلا تكلا اس نب هلا ةه تقلا رباراشا لاو هلو ديس 1-ما

 هلوقت ةليوط ةديصق ةليج ىف :ركذ

 نكت ايلفاسب مصتعأ ناك ىلا هتعلف ىف ةودصقو ماكلا هيلع راث ةركذ رشتناأو عنقلارما رهتشا ا

 نم هللاب دوعنو ىقاعت هللا هنعل ةيامو نيتسو كلذ دست ىف "ككل ذو ةعاطا) و هعايشلا نم هنف نم اولتقف

 كاسيعبلا كانك خ كلئار مذ اهركذا حم نياوااعلقلا هذه ركالادجاوأا مل تلق" الدخل
 ابنا نيسلا 0 م 0 الا كربلا

 ءالادلاب دك[ واط هك 2 0

 لها نمريربلا نم هلصا اهنهلع هللا ىنضر سابع ني هللا دبع ىلوم هللا دبع نب .ةمركع هللا ديعويا
 ا 1



 تا

 رظنلا بلاط اي هل ليقف هيلارظن لبجلا ىلارظنا هل ليق اب هنال ىنارث نل مالسلا هيلع ىسولل ليق

 ىكشلد ل دو انا ىلارظنن مل انا

 ءاخالاو ةبدحلا قدص .ةلاقمب ىعدماعب

 اوس نا كرطن ايلا لا !ءانلا لف ىدصتا تكول

 ءافصلا ىائردغ ترحدحاو٠. قيعم ليس تكلسف

 ءاوتسا ىلع نيتبحم د اوفلا ىوهي نا تاهيه

 ايذاحعم زربا بابب نفدو دادغبب ةيايعبرأو نيعستو عدرا ةنس رغص رشع عباس ةعمجلا هقذافوند
 ةانثم اب ايبنيد نيئازو ةليبلأ نيعلا 2 ىيزعو ىلاعت هللا امهيحر ىزاريشلا قحسا ىبا 0

 ةانشما ءايلا نوكسو ةمجعملا نيشلا فب ةلذيشو ةيناث ءاب ةيناثلا ءازلا دعبو ةنكاس ىهو ابنت نم

 ةانعم فرعا الو هيلع بقل وهو ةنكاس ءاه اهدعبو ماللاو ةيجعملا لاذلا 2 اهنتحل نم

 لوم هنا ليقو ىلا ا لوم ناوقص نب ملاس ليقو ملسا حابر ىبأ نب ءاطع دهتوبأ
 ني رياج عيس اهداهزو ةكم ىعباتو ءابقفلا ءالجا نم ناك دنجلا ىدلوم نم ىربفلا ةرسيم ىبأ

 00 هللا ىضر ةراوصلا نم اريثك اقلخوريبزلا ند هللأ دعو سابع ند هللا ديبعو ىراصنالا هللا ديع

 مهيحر ريثك قلخو ىعازوالاو شمعالاو رانيد نب ثكلامو ةداناقو ىرهزلاو رانب> نب ورمع هنع ىورو
 فتكسان لاب سانلا ملعأ ةداتف لاق اهنامز ىنةكم ىوتف تسهتنا دهاجم ىلاو هيلاو ىلاعت هللأ

 ال عب احناص جامحلا 38 نورماب ةيمأ ىبب نامز 1 مهركذا ناسيك ند ورسع ند ميهربا لاقو ءاطع

 هلوقب رعاشلا ىنع ةابأو حابر ىبا ند ءاطع الا سانلا ىتفي

 انج داوفلا قانتشم ةنّهضو روازن ىف له ىكمللا ىتفملا لس
 حارج 0 بكا قصالت ةرقحلا بمهذت نأ هللا داعم لاقف

 ءىبطو ةحابا ىري ناك هنا هبهذم نع انياح»١ لقنو اذه نم اًبش تلق ام هللاو لاق ناتيبلا هغلب ايلف

 0 بانك ىف ةزهبلا نرح ىف ةركذ مدقما ىجعلا حودفلا وبا ىكحو نيبابرا نذاب ىراوجلا

 ناك منا ءاطع نع ىكحو هلاثم ام نهرلا باتك نم ثلاثلا بابلا ىفزبجولاو طيسولا تالكشم

 ةريغلاو ةورملا نكل لحلا ىارولو هناف ديعب اذه نا انا دقتعا ىذلاو هنافيض ىلا هبراوجب ثعبي

 سلفا روعا دوسا ناكو هتيارغل الا ةركذا ملو مامالا ديسلا كلذ لثيب اذه نظي فيكف ككلذ يبان

 نوعيتجم سانلاو مارحلا دجسملا تلخد عبفر نب ناييلس لاق رعشلا لفلغم ىبع مث جرعا لشا
 ةيامو اةرشع سمخ ةنس قونثو دوسأ بارغ هناك سلاج جابر ىبا ند ءاطع اذاف ثعلطاف لجر ىلع

 نايعبس ءاطع 2 ىيل ىبا ندا لاقو هنع هللا ىضر ةنس نونايثو نايث ةرمعو ةيامو ةرشع عبرا ليقو
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 نم برقلاب هل ةيرف ىف ىوثو ةرججملل نيرشغو تس لدقو نيرشعو نيئنثا ةنس هثدالو ثناكو اهئام
 ىو دعس 0 هلاق ككانه, نفاو: نيعستو عدرا ليقو نيعسنو ثلذ ةنس عرف ابل لاقي ةنيدبلا

 مارسحلا دجسملا نا ىبنعلا ركذو ىلاعت هللا ءاش نا ماشه ةدلو ركذ ىثاينستو منع هللا ىضر ءاببقفلا
 ابفلات مابار 0-3 ةورغو بعصم هيوخاو رئسزلا نب هللا دبعو ناورم نب كلبا دبع نيب عسيج

 ككلما نأ ىتينم بزل خ نب هللا دبع لاقف هنمانلف ماه مهن ضعي لاقف نيفش ىبأ ن ند ةيوعم دبعب

 ةنيكس شورف ىنليقع نيب عمجاو نيفارعلا ثكلما نا ىتينم بعصف لاقو ةفالخلا لاناو نيمرحلا
 ةيوعم لولخاو ابلك ضرالا كلما (نا. ينم كللل] دنع لاقو ةحلط تن ةقيئاعو نيا
 نوكا ناو ةرخالا ىف منجلاب زوغلاو ايناثلا ىف دهزلا ىنينم هيف مثانا ايم ءىبش, نإ تسل ةورع لاقف
 ناكف ملما ىلا دحاو لك غلب نا ىلا مفرص نمرهدلا برضف لاق. ملعلا اذه مدع ىوزي .نمم
 الورع ىلإ رظتلف ةنخلا| لدا نناذلحر ىلإ ظني نإ رس نو كوش تكف ذل ناورم نيب كلل

 يسيرا ا

 امامأ ناك ئسوواطلاب فورعملا نيدلا نكر بقلالا ىنيوزقلا قارعلا نب ده نب قارعلا لضفلا وبا

 قرت ِوداَسْنْنلا !:نيدلا 0 ينل ىلع * هد 6 :كثنا سبق 0 نالخلا ملعب ابق اجانجم ارظانم الضاف

 0 ةديعبلا دالبلا نم ةودصقو 00 مدد 00 ميلع عمنجاو ةلطوتلم عدلات طا

 نرعتث ةسردم ناذمهب نيدلا لايح بجامخغلا هل ىنبو هقيلاعت اوقلعو ةدافتسالاو لاغتشالل

 رثكاو ةيج اهدئاوفو ريثك ا.هقف نال نيترخالا هينقيرط نم نسحا ىطسولا متقيرطو ةيبجاحلاب

 فق ناذميه 3 اهلا 10 ثليحو دالبلا ىف هتيصربتشاو ابد نامزلا اذه ىف سانلا لاغتشا

 الو ءىش ىأ ىلا ىسفؤو اطلأ هتنسن ملعأ ملو ىلاعت هللا همحر ةياهنتس ةنس ةرخالا ىدايج رشع عبار

 ل نبيوزف ف 05 نأ نولوقي ةدالب لها نم ءامرقفلا ع نم ةعايج ا اعا هللاو ىناعيسلا اهركذ

 اذه رحال نانا ناسك نب سوواط لسن نم مهنا نومعزيو ةبسنلا ةذبب نوبسنب أريثك

 ملعا هللأو مهنم هلعلو

 ناك ظعاولا ىفاشلا هقفلا ةلذرسشنن نورعملا لكيجلا روصنم ند فكفلال] دبع ند ىزبزع ىقاعباوبا

 نيدللا لوصاو هقفلا ف قنص تاظوفحملا ريثك ةرابعلا اح ناسللا يصف ارهاط اظعاو الضاف اهيقف
 1 كلل 53 تناكو جزالا هنايِب دادغب ظني ديد ع ا كونو برغلار اعْشاأ نم أريثك عمجو ظعولاو

 اك ما نمو ىرسجلا بهذمب رهاظتب ناكو ةريثك ظعامج ن مريثكلا ثيدحلا عحيسو ةدح
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 مهتريخذو اهيلا نولصي ىتلا مينلبق ةولعج ىنح هبف مهداقنعا نسح زواجو ردثك قلخ هعبتو قافالا

 ريهاشملا ءاحل كاو رياشملا نابعا نم ةريثك ةءاهج بدص دق ناكو اهيلع نولوعي ىتلا ةريخالا ىف

 ىحاونلا ثكلث لها هيلا لامو ةبواز ككانه هل ىبدو لصوملا لامعا نم ةبراكبلا لدج ىلا عطقنا مل

 لاميعا نم راف ثيب اهل لاقي ةيرق ىةدلوم نا لبقو ملثم اياوزلا بابرال عمسي " اليم ابل

 ةبامسيخو نيسيخو سمخ ليبقو ا ا ا ١ نا رازد اهيف دلؤ ى يش بلا فكللعد

 هندفحو ةدوصقملا دهاشملاو ةدودعلا ثا ارازكلا نم مهدنع ةربقو لاعت هللا هيحر هتيوازد 0 ةدلد ىف

 لتمج نه نيغمل | نمز هيلع أوناك ام ىلع ميعم سانلاو ةر ةراثآ نوفتقيو ةراعش نوييقب هعضومب نالا ىلا

 نديدرأ اولا ةليج نم ةدعو ليرا 2 قى قونتسملا ند تاكربلا وبا ةركذو ةمرحلا ميظغتو داقتعالا

 ةعير عشوقو لولب زعصالاو وود دنا دلككب لوقي لدرا بحاص نيدلارفظم ناكو ليرا 1

 ىقلاغت هللا هيحر ةئس نيعست ىدع 20 ريك احالص هلع ىكح نم روللا ريس

 دك ىصق 5 نب ئرعلا دنع ن دا دا ند دليوخ ند ماوعلا نب ريبزلا نب و ورع هللا ديع بأ

 مهم ةسيخ ركذ م دقن دقو هنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا دحأ وهو فورعم بسلا ةيقو ىدسالا ىشرقلا

 ظاسفص نبا وهو ا ملل دو.شملا الر 0مل ةراجصلا 4 مأو ءلا ندريبزلا ةودأو هباب 0 دحاو 0ك

 اللا در قيدصلا ركب ىنأ تسي ءايسأ روك ملا "ةورع مإو ملسو هيلع للا لص كلأ لوشر ةيغ

 مأ اه ا6 لاك عممسو نارقلا نورح ىف ةياورلا منع ثدرو دقو اهبهمأ نم نكي مل هناف بعصم

 ةلكالا هتاصاو احلاص املاع ناكو ايهريغو ىقفهزلاو بابهش سبأ هلع ىقورو اهنع هللا ىضر سم

 ع لوغشم ديلولاو ديلولا سل يم 0 هلج .ر تعطقف قىكلالا دبع ند كيلوا 0 ماشلاب وهو هلجر ىف

 بأ لاف ذك ىكلا ةحار مشف تبوك ىنتح تعلق اهنا ديلولا رعشب ملو ثرحت» ملف هثدح نمب

 ةرفسلا كلت ىدجهت هدلو ثام منا لاقيو ةليالا ثككلث ةدرو كوني مو وراغلا كانك ىف ةيتف

 لتق ايلو نينس ناين هلج طق عطق دعب شاعو ابصن اذه انرغس نم انبقل دقل لاق ةنيدملا ىلا داع ايلف

 دبع ىخاأ فيس ىنيطعن ا ااموي هل لاقف ناورم نب ككلملا دبع ىلع ةورع م دق هللا دنع ةوخا

 دبع رماف انا مثزيم ىويسلا ثرضح اذا ةورع لاق اهنيب نم ةزيما الو فوبسلا نيب وه لاقف هللا

 نالا لبق هفرعت تنك ككلملا دبع لاقف دحلا للفم افيس اهنم ذخا ثرضح املف اهراضحاب ِثكلملا

 طغيانلا لوقب لاق هتفرع فيك لاق ال لاق

 ندم تذعا رمش طندملاب سيلو هيلا ةثوسلم ىهو ظني دملاب ى '*لأ ةورعر مدر فنحاأ ىذلا وه اذه و
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 ناأك بوبأ نسب فسوي نيدلا حالص ناطاسلا ن د: نايثع :فلا وبا نيدلا دامع زيزعلا ككلملا

 نم قافئاب ابكلمب لقتساف قشمدب ةوذأ "وتو ماشلاب ةودأ ناكل ةيرصمللار ايدلا ىف ةيدأ نع انان

 ندع ىلا انسحم ىنكلا عساو ربخلا ريثك اكرابم اكلم ناكو هحرش ىلا ةجاح الف روبشم وه ايك ءارمهلا
 ىبا هيقفلاو ىفلسلا ظفاحلا نم ثيدحلا ةيردنكسالاب عيسو حالصلاو ريخلا بابرا ىف ادقتعم

 نا لاقبو مهريغو ىوخنلا ىرب ند ده ىبا ةمالعلا نمرصيب عيسو ىرهزلا ىوع نيرهاطلا
 ماشلاب ةدلاو ناك ده نيدلا رصان روضنملا كليا هل دلو ايلو ا | ةبقب ىلع ةرثوب ناك ةدلأو

 ككلدا انالوم ىدي نيب ضرالا لبقب ثكولمملا « مدني ميلا بنتكف ةرداقلاب لضافلا ىضاقلاو

 ةداضعاب :ةنشأو « ةدادغأو ةديبعو ةوابلوأ ثرثكو_ « هداعساو ةدعس دازو «ةداشرأو ةدشر مادرصانلا

 0 لاعت هللا نأ ىبنيو « ةدالوأ ةذهو كولملا مدأ اذه لاقي ىنح هددع هللا ىفاو «:داضتعا مهبف

 اهضعب ةميرك ةبرذ نم ايقن ايكر ارب ان رس اركذ اياع رابع ادلو ةرصن زعزيزعلا ككلللا قْرَر كلما

 تدناكو « ضرالا ىف اكولم 5 ءامسلا ى ةكنالم نوكت هكولم ثداك فبيرش ثيبو ضعب نم

 ىلا هجوت دق ناكو ةبامسيخو نينسو عبس ةنس ىلوالا ىدايج ىنماث ىف ةرهاقلاب زيزعلا كلما ةدالو

 قام قوتف ةرهاقلا ىلا ليحو ككلذ نم ىبيحلا هتباصاف هب رطنقتف ديص ءارو هسرف درطف ميغلا

 ةبام سيخو نيعستو سيخ ةنس محم نم نيرشعلاو ىدامحلا ءاعبرالا ةليل نم ةعباسلا 0

 نم ءميزعي ةلاسر لداعلا ثلملا ممع ىلا لضافلا ىضاقلا بنك تام ايلو ىلاعن هللا هيحر

 ى لوقنو « نيرباصلا لوق هللاب الا ةوق الو لوح الزيزعلا ككلإلاب ةمعنلا عبدون فى لوقنف « ابنلمح

 هنداحلا ةذهرمأ نم ناك دقو “ نيركاشلا لوق نيماعلا بر هلل دمحلا لداعلا ثكلملاب اهئاقبتسا

 كولا لاما ايشادو ها لل بلجو ؛ بلق لك عطق ام

 ليبسلا مث «هرضنو هجولا ك ككلذ هللا محرف « ك ككولملا بابش ىف ناك ام اهغلباو ةغبلب ثوملا ظعاوم

 » «هرتي ةنجسلا ىلا
 نسحلا هبجو نع ىرثلا ىفعف .ثيلب هجوا نساحم اذاو

 دبك ليلغو فارطا عجوو ؛ دسجو بلق ىضرم 0 عماج ةمدخلا ةذه ريطست لاح ىف كولمملاو

 ناك امو « ديدج مول لك ىف ىسسالاو « ديعب ريغ ةدلاوي دبعلاو ىلوملا اذبب ككامملا ع ف دقف

 داعلا تكلل مهناطاس يبل اسلا مدعيالا هللاف * حرجلا أذه هبقعأ ىنح « رقلا 8 لد

 ماسالا تبق ى ىرغصلا ا هدو( ةرسالا ماسو 1 هللا ىلص مهي بلي مهمدعي مل ايك ؟ةرلقلا

 ىقاعت هللا هيحر كانه فورعم 00 هنع هللا ىضر ىذا اشللا

 ركذر ذة داس دل اردشلاو لاصلا ديعلا ىراكهلا رفاسم نب ىدع حشلا

 ا [1-0
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 نأ 2 نم ناكو ةمزاجلا مل دوحو م اريصن ف فلالا تس 02 لاقف 0 أريصت ملوا ثربص

 نون نم د وه لوولالا ةذهو ىليلعي ككاجال انداه :فلاودأ ناكول ىبنتلا لاقفربصت مل لوتس

 لدبا اهيلع ناسنالا ىنقو اذا ةفيفخلا ديكاتلا نونو نربصت مل لصالا ىف ناك ةفيفخلا ديكانلا
 تفلالاب ىتا ققو انيلف ندبعاف لضالا ناك ءادبعاف هللاو ناطبشلا دبعت الو « ىشعالا لاقو افلا اهنم

 نم اسيقب نيتليلل ةعيجلا 0 قونو لصوملاب ةيامثلثلاو ن 0 نيئلثلا لبق 2 نبا ةدالو ثناكو الدب

 نونلا ددادشتتو ميجلا رسكب ىنجو دادغبب ىلاعث هللا هيحر هيايلتو نيعسنو نينلثا كنس رغص

 ءاب اهدعبو

 نيدلا لابج بقلملا بجاحلا نباب 0 لالا ففلارك ىبأا ني رق ني نات لا

 روكذملا وريعوبأ ةدلو لسا ايدرك ناك ناو ىحالصلا فككسوم نيدلا زع ريمألل ابجاح ةدلاو ناك

 عربو تاارقلاو ةيبرعلاب مث ثكلام مامالا بهذم ىلع هقفلاب مث ميركلا نارقلاب ةرغص ىف ةرهاقلاب

 بحاو ةيكلاملا ةيواز ىف اهعماجب سردو قشمد ىلا لقتنا مث ناقثالا ةياغ اهنقثاو ممولع ىف

 ةييبرعلا ملع ميلع بلغالا ناكو نونفلا فرحبتو سوردلا مهل مزتلاو هيلع لاغتشالا ىلع قلخلا

 اهاهسو فيرصتلا ى ابلثم ىرخاو ةيفاكلا اهاهسو وحنلا ىف الزيجو ةمدقمو هبهذم ىف أرصتخم فئصو

 قنلاخو ةدافالاو نسحلا ةيابن ىف هفيناصت لكو هقفلا لوصأ ق فلصو نيتمدقملا جرشو ةيفاشلا

 هللا قلخ نسحا نم ناكو اهنع ةباجالا دعبت تامازلاو ثالاكشا مهيلع درواو عضاوم ىن الامحنلا
 ءاداآ ببسسي ارارم ىنءاجو هيلع لاغتشالل نومز الم سانلاو اهب ماقاو ةرهاقلا ىلا داع مث انهذ

 نمو مان تا را نوكسي ةداجأ غلبا باجاف ةلكشم ةيبرعلا 2 عضاوم نع هتلاسو تادايش

 مل قلاط ثناف ترش نا تلكا نا مبلوق عفر طرشنلا نع طرشلا ضارتعا ةلّسم نع هئلاسام ةليج

 مسلاسو قلطت ال تبرش مث ٌتلكاول ىتح قالطلا عوقو ببسب لكالا ىلع برشلا ميدقن' نبعث

 هلوُذ وهو ىبنتملا بيطلا كا ثيب نع

 مجتقم تال ىتح معتا نالاف ريطصم ثال ئنتح ترص دقل

 اك مالكلا لاطاف رجلا تاودا نم ثسيل ثالو محتنقمو ربطصم ضفخل 3 كتسلا ام

 اهب عماقالل ةيردنكسالا ىلا لقتنا مث ملاق ام ثركذل لبوطتلا الولو اهبنع باوجحلا نسحأو
 نب بعيرأو تس 0 نبدرشع سداس سييخلا راهن ىحاض اننا ىف فوتو ةككانه امك كم لت ملف

 هللأ م.سيسحر اكان ةنايسيخو نيعبس لس رخآ 050 دلوم ناكو رحبلا 31 جراخ نفدو هيام

 نم ةريغص ةديلب ىدو نقلا اهد ىدو نونلا سن دقو ةلملا نيسلا نككسو ندا تف انما 0 كك



 عم

 0 لو وللا 00 3 مقرافو ءانعلا 00 1 مدقلا :قضوافلا ىلعي لبا 2

 ىدزالا دنسحا نب دف ند 0 ا كابل ا اكو ربههيث ىتح همزالو هعبشو ا

 هفياجلا ةليح ىم ةلوشو اك اذه كاد كلي
 بيل حرامك قر قا أ عتنأ دلع ىبسل ىرولا تام بيسل دب بسم ناف

 ةيتاع دانس ينك ل اسد كاوا ..ةبطنلا وذ رهدلاا عرارا ايفطن لذا ١ ارضا
 ةفاضنالا ةذد نأ لك لوقي كك فوروعأ ناك هنأ لاقبو ظةنسح راعشأ هلو 52 ىف نأ

 ١ فلس دلل ود
 ةدساف ظسين ىلع لدبي . ىلا بنذ الو ىلع تكدودبص

 ةدحاولا لونبع ىلع عيش  ثركخم انيم ككتاحو دقف

 هدانا ترد فا ناكر الليل ادع را ال ناموا لولو

 روت شلماف ىيليدلا روصنمويأ اماو اهب تثينال ابلوط الولو ىبننملا اهب قري ةيناب الديصق هل تبارو

 رب ند رلودلا نيس دنج نم ةودأ ناكو روصنم ند ىلع نسحلا وبا هنأو ةسدنلا ةذه ريغ هنع

 هلوق كلذ نيف ةحبلم ءايشاككلذ ىف هلو .نيع درفب ناكو اعيلخ !ديجم ارعاش, ناكو

 هما 0 وردم تحلا ىف دما اكل سيل د اذ اني

 ةدحاو تبهذ ىنتح تبكب ..اهه ىنا ام ىدهاوش
 ةدهاز ىتبعص ىف ثيقب دق ىلا نا ءايشالا بجعاو

 هيف عدبأ دقو نبع درفب ةروصلا ليمج مالغ ىف هلو

 نويعلا ا.تاصا دق نيعو نيع لك تاناضا نيع هل

 جرش ىف فنصلاو ةعانصلا رسو صئاصخلا باتكوجنلا ىف ةديفلا تافنصملا ند ىنج نبالو

 ركذملاو شفخألل قاوقلا حرش ىف قاكلاو بقاعتلاو وحنلا ى نيقلتلاو ىنزاملا -نايثع ىبا قيرصت

 فالحل ا عشاي قافتشا ىف يبنللاو نيبلذهلا رعش حرش ىف مايتلاو دودمملاو روصقلاو ثنوملاو
 كدب اهم ةنائيصلاةركذفلاو تايرطاخلا لياسللاو قارقلا قورصتحملا دورا 2

 ريغشو ةرصبتلاو :بذلاو ةسشلاو عيللاو نيعلا لخف ىف ييستقلاو اهمهيذبتو 0 سراقلا ىلع ى

 3 اعلا بذمملا هل ناف وهسك مايسإ دم دخلا ىراريشلا رمل انا جلا نأ لاقيو 6

 م دف ناكو لا ناوبد ىنج نبأ حجرشو مقفلا لوبصإ ى ةرصتلاو عييللاو مقفقلا

 ايلا رق د لعل يبطل لبا سعش لاس لاق هيحرش فاتح ناس كد ل



 تارا

 انامز:اهب ماقاف ناسارخ ىلا رفاس مل البلف ماقأو اضيأ لضوملاب سنوي .ند دماح ىبا نيدلا دامع

 سدقلاب ةيرصاتلا هسردملاب سنردتلا ىلوثو ماشلا كا عجر مث فككانه ثيدحلا ملع ل

 لغتشاو ةدم اهب ماقأو ىاعت هللا هيحر بويأ نب فسوب نيدلا حالص رصانلا كليا ىلا ةدوسللا

 ىكرلا اهاشنا ىنلا ةيحاورلا ةسردملا سيردت ىلوتو قشمد ىلا لقتنا مث هب اوعفتناو هيلع سانلا

 بلح ةيحاورلا ةسردللا اشنأ يذلا وهو ى هورحلا ةحاور| ند دحاولا دبع ند هللا ةيه مسقلا وبا

 كيذجلاو اد 0 هللا هيحر ا نب لداعلا ثكلبلا نب٠فرشالا كلما ْئبي ايلو اضيإ

 افلا ٠ه.سبيردن ىلوت 0 ل ا ع

 هدليلا لخاد ىه ىب لأ ةركذ م دقملا ةاش ناروت : علودلا سيش ةقيقش ىهو بويأ ثنب نوداخ نمز

 ابهيخاربقو اهريق اهبو قشمدرهاظ ىرخالا ةسردملا تنب ىتلا ىهو ىرونلا ناتسراهيبلا ىلبق

 تابجعلا, ف ئاظوي ىقي ناكف صيح ببحاص 0 نيدلا دسأ نب نب ددلا رصان اهجوزوروكذملا

 ميظع مدق ىلع ند دلاو ملعلا نم ناكو هنم دد ال ىرورض 0 .ىْس لالخا ريغ نم ثالثلا

 لاغتشالا مز 5 رالم قشمدب ةدنع تمقاو ةياهتسو نيثلثو نيتمثا ةنس لاوش لدررل ف دكلع كن دقو

 ةنسح ءايشا هيف عيج حلا ككسانم ىف فككلذكو اعفان اداتك ثيدحلا مواع اق سوو ةنس ذم

 مياحتء] ىجعلي عسيجو هقفلا ىف طيسولا بانك ىلع تالاكشا هلو .طوسموهو اهلا سانلا جاتح#

 نأ ىلا عفسلاو لاغتشالا ف دانوحبالاو جالسلاو دادسلا ىلع ابراج ةرما لزب مآو لكم ىف دراج

 رخالا عسيبر ربش نم نورشعلاو سمامخلا وهو رهظلا دعب هيلع ىلصو سبصلا ثقو ءاعبرالا موب, قون

 ةدلومو ىلاعت هللا همحر رصانلا تاب جراخ ةيفوصلا رياقمب نفدو قشمدد هايتس نيعبراو ثلث سس

 الكذ. نم نيرشعلاو عباسلا سب ييحلا رليل جالصلا ةدلاو وتو ناخرشب ةيامسمخو نيعبسو عبس ةنس

 ةيرتد لبجلاب نورعملا عضوملا فى نيعيرالا باب جراخ نا + ةيامتسو ةرشع ىناهث ةنس ةدعقلا

 هققحتت ال ناك هنال اريدقن ةدامسيخو نيئلثو عسن ميس قف ةدلوم ناكو ىسراف ل 52 نب كك 2

 0 ”ركذ مدقملا ىداش نب ةركربش نيدلا دسا 1 مرسلا دلال سيردن بلكت ىلوثو

 ل مدقملا نورصع ىبا نب نيدلا نرش ىلع اضيا لغتشاو اهب لغتشاو دادغب لخد دق ناكو

 روكذلارصللا ىبا ةدج ىلا ةبسنلا ةذه ء ءأر اهدعبو ةليبملا داصلا نوك سو نونلا جف ىرصنلاو

 نم ةببرق ليرا لامعا نم ةبرق نون ىفلالا دعبو ةيجعملا ءاخلاو ءارلاو ةنلثملا نيشلا ينفي ناخرشو

 قشمدب ةياهناسو نيرشعو ثس ةنس بجر عيداس م ءافلثلا 6 كذملا ةحاور نب ىرلا قولو روزرمش

 ىلع بسترملا ههجبرات ىف ةماش ىباب ىورعملا نمحرلا دبع بابشلا ركذو ةيفوصلارياقم ىف :نفذو

 ةرشع ثدب نس فى ةروكذملا بويا تن ماشلا ثس تثيفوثو نبرشعو الو ل ام هدأ نيدسلا

 كاك هللأ اهيحر ةدعقلا ىذرشع سداس هعيجح" أ د ايتسو
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 بقلما ىناراملا ىنابدهلا سودبع ند مهج نيريف نب سابرد نب ىسيع نب نايثع رمعوبأ
 نددلا ردص ىضاقلاو خا وهو ىفاشلا مامالا ن"قهذيب هتتقو ىف ءابقفلا ملعأ نم ناك نيدلا ءايض

 ىف لغتشاو ةرداقلاب مكحلا ىف هنع بانو ناك ةبرصملا رايدلاب مكاحلا ثكلملا دبع مسقلا ىبا
 ىلا لقتنا مث ءامخلا ىنرح ىف هركذ مدقملا ليقع نيرضخلا سابعلا ىبا نيشلا ىلع لبراب ةابص
 لوصاو بهذلا قريتو ةركذد مدقملا نورصع ىبا نب هللا دبع دعس ىبأ 2 ىلع ارقو قشمد

 ملو ادلع نيرشع نط بليزق ىةملثم كل !قبسب 8 اهناد ناك 0
 0 0-0 ءامهقفلا بهاذل ءاصقتسالا ةاهنسو ةرخآ ىلا تادابشلا ب ل هلمكت

 نأ ليقر طكفد ريغ اكدر دلت و( ىودع اوف عراراسللا ىدلعا ل هقفلا قزح
 ل رسل 0 ءاعبر ,الا ةليل بيجر نم ةسماخلا ةليللا ىت هئوم ناكو روكذملا ا ىضاقلا كافام

 كركم ندد رسج نيدلا لامجربمالا هيلع ف ٍنقوُف ةباعلا ن ءروكذملا نيدلا ءابض لزع ةيايتسو

 ىدرتشع قال 0 كرت نأ 0 ملو ميلا برد ضوفو ةرهاقلا ب رصقلاب اهاشنا ةسردم

 هللا ةيحر دنس 0 براق دقو ىرغصلا ةفارقلاب نفدو ةرهاقلاب ةياهتسو نيتنثا ملس هد

 ةدلوم 0 0 روع 0 0

 سس اهدعبو ء 00 د هبجلا 2 ا اهدعبو 0 نم اةانثملا ايلا 0 اغلا

 ةليمبم نيس اهدعبو وأو | نوكسو ل لا لا مضو هل ءابلا نوكسو ةليبملا قولا

 نارام 2 21 رتسسلا ةذه نو ةيناثلا ةا ةحوتفم ءأر مة دعبو 0 باو

 ىروزربشلا ىدركلا ىرصنلا رصنلا ىبا نب يسوم نب نامثع نب نمحرلا دبع نب ناي وريعوبا
 ريسفتلا ىف ةرصع ءالضف دحا ناكىعفاشلا هيففلا نيدلا ىقث بقلملا ىناخرشلا حالصلا نباب ىورغملا
 ىف ةكراشم مل تناكو ةغللا لقنو ثيدحلا ملعب قلعتب امو لاجرلا ءايساو هقفلاو ثبدحلاو
 ةدلاو ىلع الوا هقفلا ارق ه3 كترعتتسماأ نيدلا ةيايشا دحا] وهو ةددسم هي وانتف' تناكو ةدندع نونف

 ا ل ا ميلا راشملا داركالا دياشم ةلمج نم ناكو حالصلا

 0 2 كلا دنع ةداعالا ىلوت هنا مث هبراش رطب ملو بذبملا ا 0 مرر ىنغلبو
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 لاخ نيمبالا هدخب, نادسالا ضاينب حصأو ةدعقلا ليوط نيفكلا نثش ةيعللا تك نينيعلا لبشا

 ىلا دبعو ملعا هللاو ةيامعبراو نيعسن ةنس ليقو ةبامسمخ .ةنس ثناك هثدالو نا ليقو ىلاعث هللا هيحر
 ةوخأ عيوبو هنيالو ةنس نم نابعش ىف هعلخ ىلع اوعيجاو ةرمأ برطضاف دهت هللا دبع ىبا ةدلو

 هذه ميم اهدعبوواولا نوكسو ىفاكلا مضي ىبوكلاو ىلاعت هللا ءاش نا ةركذ ىثايس ام ىلع قسوب
 ككانه ةيرق ىف ةدلومو ناسي 8 لامعأ نم مرح ىبلا لحاس ةلزان ةريغص ةليبق ى دو ةموك ىلا ةبسنلا

 ثيدحلا ىالتمها بانك لئاوا ىف ةبيتق نبا ةركذ دقف رفجلا باتك اماو ةرجان ابل لاقي

 ملع نم هنوعّدي امو ميركلا نارقلل ضفاورلا ريسقتر يسفنلا اذه نم بجعاو لبوط مالك دعب لاقن
 لاقف ةيديزلا سار ناكو ىلجتعلا نوره نب دعس ةركذ ىذلارفجحلا نع مهبلا عقو امب هنطاب

 اركنم لاق رفعج ىف مهلكف اوقرغت نيضفارلا نارست ملا

 اربطملا ىبنلا ميس ىئاوط مهنمو ماما اولاق هاف اان
 ارفجت نمم نامحرلا ىلا تئرب مهرفج ٌدلج هضقا مل بجع نمو

 دعب ةبيتق)ن دا لاق مث رفجلا ركذب دوصقملا هنال اذه ىلع اهنم ترصتقاف اذه نم رثكا تايبالاو
 نوكي ام لكو هيلا نوجاتحم ام لك مامالا هيف مبل بتتك هنا اوعذا رفج دلج وهو ثايبالا نم غارفلا
 هركذ مدقن' دقو ددع هللا ىصر قيدصلا رفعج هب نوديرب مامالا مهلوقو تلق ملعا هللاو ةيبقلا موي ىلا

 تاَببا ةليج نم هلوقت زعتلا ءالغلا ارب ” اجار ذك لا
 هك فكس 2 مهيلع مانا ايل يحل لدال اوبجع دقل

 رفقو ةرماتع لك مئرا ىرغص ىهو ملا الارمو

 ءافلا نوكسو 0 5 رفجلاو دلحلا ةلمهلا ن سبل أ نوكسو 0 فد ثككسلا رذج فكسم. ىق هلوقو

 م-.مداع تكناكو ارغج ىن ؟رالاو ةمأ نع لصفو 0 ربشأ ؛ ةعبر | غاب ا هزعملا دالو 1 نم ءأر اهدعدو

 ككلذ لكاش امو فزتخلاو ماظعلاو 1 نوبتكي مهنا نام لا 2

 ةيعفاشلا ءاهقفلا رابك نم ناك ىعفاشلا هيقفل أ ىلابنالا لوحال ا راشب نب ديعس ند نايثع مساقلاوبا

 وه ناكو ةريغو 2 سابعلا وبا هنع ذخأو ىدارملا ناييلس َّس عيبرلاو ىنزملا نع هقفلا ذخأ

 كفاك قرت انأ ىنزاملا نع لاقو اهظفحتو ىعفاشلا بسك قى دادغبب سانلا طاشن ق.بسلا

 قدا مل اريثك ابش هنم ديفتسا انأو الا رم هيف ثرظن ف ملعأ ام ةئس نيسمخ ذدم ىتفاشنلاأ ع نع ةلاسرلا

 ىلع نيريع صفح وبا لاقو ىلاعت هللا ةيحر دادغبب نيتيامو نينايثو 0 3 ا قوثو هتفرع

 راشب نب دديحا نب هللا دبع مسقلا ىببأ مس كمل ةيئاركذأ ف بهذما باتك ىف ىعو هلا

 ىلا ةيسلا ةذه ةلمهم ءاط فلالا دعبو ملأ ع اعفو نونلا نوكسو ةزيهلا 2 ىطاينالاو ىطاس الا



 كارا

 فكل لع ع هثارف اهل طظقيدسي الو ابنحت نم ريظي ملو ةننطغف مثانودو نوما دنع لع ةعملجعم انلك

 كا لك ككلع لابد لاقف هيلع .ىاكا كتلاقف ةودأ ابتتكسف اهدلو ند افوخ اة رتكد |[ نق لاحلا
 ل ندوب ابارك 0 فقوو هبابث س الو نيطلا ن .رماةهيدنإ لسغ مث فكل هيلع تلاد اهم 105
 كش ملو ارثا هدد رد ملف هدسج دمأ كردقفنف ملا ن نم هذ امو ىبصلا ظقيتساف هعيجأب ةنعراطف لانلا

 0 أو عم را 77 ايب ةريخاف هيلا ةوباأ ىضيفرجزلاب كدووارعم لجر مهم ثترقلاب ناكواات باهل

 0 ام ةرم اسيد ل 3 بباعللا 0 ةتعاط ىلع 1 > ناش هل نركب نات لاقف

 00 0 دحر نا د الدم 31 ثرسوت 00 و ك1 0 لا ددع ةصقو ةدبإ ّ

 وبدأ ذيموي ايحاصو سشكارم كلا هب ىبتناو رسب هيلا ىضفأو هداحصأ ىلع همدقب و ةهمركي ناكف م الع

 مجرخأو 0 كي لوصف هعم هل ىرجو نيبثلملا ككلم نيفشان' نب فسوب, ند ىلع م

 5 لب هللا ناني لب 1 هناف يا ةدماصملا 0 وعم لابجلا ىلا هجوتف اهنم

 علا اذا 1

 طبتغمورو ك1 كش كسل 5 ترضردخ فاصو ١١ تكيف تللماك

 ل ا م نم م لإ نيس اسف دصم نال
 ءل متف هثراشا هييدقت ىفهبحاحصا ىعار لب مفلختسا هنا هنع ىصي ملو لودلا بالغ اذه مكبحاص
 ىلا كلذ دعب لقتناو ةتبس مث الس مث ساف مث ناسيلا مف نارهو دالبلا نم ذخا ام لواو ليكورمالا
 ةياتمسكو نيسيرأو نيننلا هنن لكارا اخ ابل ةدحا ناكراكلم اريثرزدع كا لهدا 1

 يلدقالا ذالل ني ريكو ةيقرفا دالي ىندالاو يسقألا ىرقلا ىلإ كلت دسار ردالا ذل ل
 باتك ىف ىقنامبصالا دايعلا ركذ احلا نسحاب هتحدتماو ءارعشلا هددصقو نينموملا ريمأ ىمسنو

 ةدشنا امل ىش *.امرشلا سابعلا ا نب دج هللا دبع ابا هيقفلا نأ ةديربخلا

 ىلع ند نموملا دبع مفلحلا ل لك صضيبلا ن ب هيف طعره ام

 ميمانا تسنفاو :دغاوقلا دل كت دنمت ايلورانيد ةمدلاب هلرمأو كليبلا اذه ىلعرصنقي ناب هيلعر اك

 داش نم ريخالا رش ةعلا ى هلم قمل ديد ضرم نيب اسافالبا هني يلا ونكت لل

 كا لمحت هنأ 0 مدس نيثلثو انلث هالو ةدم اتيناكو ةيامسمخو نيسيخو ناين دس ةرخالا

 ىقن يش ةئاومم ل دنع ن كو ملءادللاو فك نذدو ثرمولا ند ادهم. ىدبملا ةمجرت ى.ةروكذملا لم نين

 ةممابلا ميظع "ا 5 جيش تبار همن ملاقف هتيلحو هكريس هيف خارات نم ثكثلق و شايبلا
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 تارا

 هب ماقاو رمالاب لقتساو روكذملا ظفاحلا ىلع ضقو رصقلا ىلا راسف دانجالا هعيابو هتعيابم 1 لحن

 ضفرور شع ىنثالا ةمثالاب كسينو ةيمامالا 0 7 اوما نيرداضملا ىلع در 0

 ع مهعز : ىلع زطختلا انمالان فوزعملا ناكزلارخآ ىف مثاقلل ربانملا ىلع اعدو هتيب 0 طظفاح

 نم لجر هيلع بثو نأ ل ا ماقأو ليعلاريخ 0 ل نرد ملا ىبدو ةكسلا ىلع 8

 ناكو هلتاف ةيامسمخو نيرشعو تس ةنس مرحملا نم فصنلا ىف ةرهاقلا رهاظبريبكلا ناتسبلاب ةصامخلا
 ناكو ريانا ىلع هل ىعدو ظفاحلا ةونقلو 59 طظفامحلا جارخاي دانجالا نر دابف ظفاحلا ريبدتب كلذ

 هر ناس رارتالا لت م ون دهعلاب عبودو ةيامعبر 00 عبس ظلس نم محلا فق نالقسعي ةدلوم

 قى لصفالا نب ديحأ ف ميلالقتسالاب عب 0 مث ىلاعت هللا ءاش ن أ ميما فرح ى هتيجرت ف

 يفلت لبق عمرا منس ةرخالا ىدايج نم نولخ سيخل دحالا ةليلرخا قونو روكذملا 0

 نيتسو نامث ةئس ناضمر رهش نمر شع كلاثلإ ى دالو هن, ليقو ىلاعت هللا هيحر ةيايسيخو نبعبرأو

 ىذلا طرفملا ءالغلاو ةدشلا مايأ قرصم نم اهيلا جرخ ةابآ نأ نالقسعب هئاالو ببس ناكو ةيامعبراو

 رطتني ا ماقاف | ميلأ فرحا ىف هتايجرث ف 4 جور وه اهبسح رصئتسملا ةدج نامز ىقرصيب 0

 ا ندا نيدلا رع انخبش هلاق اذكه ينم ديلا ظطاخلا مل دلوذ ةدشلا لاوزو ءاخ نزلا مايا

 دننضاغلا ىؤبسو ةأؤس مهتيب نمرمالا بحاص ةوبا سيل نمرمالا لوتي ملو ملعأ هللاو ريبكلا هبات

 ًالماح ةارمأ فلخو 0 فلل م اربالا ن نا ةتيلوث ببس ناكو ةلدابعلا ىف ةركذ م دقن انكر هللا 52

 ةمامالاب ميلع صنبو أركذ ادلو ىل اا ىتتح مههنم مامأ تريد كيلا اذه 1 رصم لها ج -

 روكذملا ظاحلا ثيدح نم ار ام ناكف ادب ةارلا تعضوف ليحلا' ىلع ضن دق ا 0

 هال عبيابب ملو ديعلا ةيالوب 0 عبو» بسلا اذبهلو شويجلا ريما لضفالا' نب ديحأو

 2مل لايعف رئت ةاعب ضرما ريثك 0 0 ليحلا نم نوكي ام نورظتنني اوناك منال ل

 نا 1١ ككل 2 مئازخ 2 نك عدلا ا لئط قارصنلا ى بوم لبقو ىبيل ايدل ةامريش

 د ةامريش ديفح ىنربخاو ةروهشم اكرر دل قاطلملا تنكر رسل ايدلا 00

 ى ابنم داو ا أ ىن ةعبسلا بكاوكلاو ةغبسلا نداعملا نم لبطلا اذه بكر هدج 5

 نم عفني ناك ةيصاخلا :ذبلو هجرخم نم حبلا جرخ هدرض اذا ناسنالا نا هتصاخ نم ناكو مشقو

 يلا

 ىئييطتان 0 د دهم ةرماب ماق ىئذالا ئموكلا:ىسيفلا ىلع نيا نقوالا دبعتدجتؤبإ

 لاجرلا نم القاع ناكو اهعيتجيف ةينالا هنم:ليعي نيطلا لهوع ىف اعناتص ناكو هموق ىفاطسو ةدلاو ناك

 عيسف نبطلا الليجا عارعشلا طئاابعت ناك هئابص ىف نموللا دبع نأ ىكسم#بو اروقو
 تلرئفرادلا ىلع ةقبطم ثوه دق لحنتلا نم ءادوس ةباحس ىارف هسار عفرف ءامسلا ىف ايبود ةوبا
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 ندسحلا دبع نآوبد ف ابنك ملعا هللاو بلح ىضاق ةودأ ناكو الصأ قرد هك فدع ليا

 اكد هلو طلغلا 1 م اذه لعلو اهيف طلاغو اهلها ريغ غ كا ءابشأ بسند دق 8 ااعثلاو

 2 2 نم ينس ا 3 0 ضالقيشلللم م

 و ويب 00 ) يفاط مولع سكان .ه وهو 0 ينادي

 اوصل اوموص ثيدحلا ءابتل اق دقو 00 اوينخت اورفاس

 نتا نيذه ةيرجلا بحاص هل ركذو

 اسرغ ْنَم قسيلف شطع ابسم دق مكدوج سرغ ر كش قذادح ئدنع

 اسيب نا دوعلا رارضخا دوعي نلف قمر اهناصغأ قو اهوكرادن

 دشناف هل قيدص ربقب امويزانجاو

 قيرطلا دصق تيدتهأ ا كشف 0 تررم نيكو 3 ايهجع

 قيدص نم تيل انما واق دنع ؟امون «فكدلر عا تنكس ار |

 دشناف اريثك ادحو اك نلع ردك وا فدو هما تناك اكو

 كسلا زرع تللست كرم | فكدكذ ءاذكطسم راثحا نقف

 ىكتشت سيل اهنا ىكبا ىبلا انا , امناو تكشن نإ ىكبأ تنك دقو
 يك 3 راما نك « ونال لقا دقف ىنايكشو ' ىبنتما لوق نم ذوخام ىنعلا اذهو

 تي ىخافخلا نانس نداب نورعملا دهم ند هللا دبع دع ونا" ليعتسا دقو

 بتكأو وسلا ع .ومدلل آل اذذ كدخحت 6 ىنتيلو رايدلا لالطا سانلا ىكب «لاقف ةليوط ةديصق ةليج نم :

 نون ونايث ةرمعو 0 شبع عسسل ةنس 1 عسان ةحرلا مب قولو قكوار اصتقالاو ةريثك ةئساحمو

 واولا دعبو ةدحوملا 5 مضو مدللا نوكسو ل نيغلا مستفب نوبلغو ىلاعث هللا هيحر رثكاو أ ةنس

 هيلع م الكا مدقن دف ىروصلاو نون

 زد زعلا ند د كءاحلا نب رهاطلا ند رصنتسملا ن نب 1 ند طفاحلا بقلما ديجلملا ديع نوسيملاوب بأ

 ةسادتقح نم هان اريح ءدبملار 5 0 دقو هللا ديبع ىدبلا ند مثاقلا ندر روصنملا ند د زعمللا ن دا

 ليحلا رعبظي 0 مكالملا ريددتو 2 هيالوب رمال ماسيخ 1 لئشقم م هج ةره داقلاب طظفاحلا ع

 ديك ىلع 0 ةيلع بلخغف كاع هللا ءاش نأ ةيجرتلار 5 ف هجر ىناي ا نع كا

 1 نيشلا لنزرح 2 00 مست دقو ىل اهحلا راذن لش سو 0 ند هاما لضالا قول

 1.8 4١
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 نيسلللا ذحااروشلازحاطلانوروصلا نبلغ [ز»« للا نف نمحلا نيددج لبا رسحتملا هنعاادجؤنا
 نتساحم سم ماظنلا يلم مالكلا قئار ىناعملا نسح طافلالا عيدب ةرعش ءابذالا نبديجملا ءالضفلا
 ميسامعم نيف ناسحالا لك ميف نسحارعش ناويد دل ماشلا لها

 قيعب اهنساحم تقلع .نيدب ما راس

 نيدرملا# دان حولا (فااطبس اهباوقو ابن طي عل ف

 قيعنجوال نان طبل بوررابشلاا ماما بجو ف

 نيدرتع يدع تسلل نق نشا را در دكتتمتللا اا

 د ىرتا

 نسال لح لك كش 1527 5 ا

 ها انمي كنادرا نع لاح سيشمل
 ىنيبل ةعرناسم تضيف ىضيدا هيفا[ جن كف

 نيا سبع تال جا كما

 نيتروصبيي ىلا ىمابيا نروهطا بئاونو

 نيتليلاموي ثبارف اهتاطاو. اب تدوس
 لا ساعتان رع يلا يي لكم
 ىنيبوايمهنيب دهعلادعبلا .هتلجبج دقلو

 نيديلا ىف ةعاسصلا نشبت ان رعشلاط انسكتتمم

 نيسحلا ننأ نع | ناب“ نا ليك ككلدح تناك

 نينرعشسلا لاس ل“ اح رطسلاكاح ميلاف

 ىهو «يترخلا نب مساقلا ىناريزولا دلاو نيسحلا نب ىلع ىف نيسحلا دبع انمليع ةديصقلا ةذهو

 ,ءاجت نيتبقلملا وذ هل لاقي سيئر نالقسع ةنيديب ناك هنأ ىهو ةفيرط ةياكح اهلو ةديج ةليوط ةديصق

 ىلع ثرصتقا ملف ءابلك بتناثملا كلو« انعدم ق ءاجو ةديصقلا :ذبم هحدتمأو ءارعشلا ضعب

 ضسعب مل لاق ةدنع نم جرخ ايلف هئزئاج لزجاو اهنسحتساو ةذاشنا ىلا سيئرلا ىغطصاف « نيتنثا

 فكل 521 لاقف اه دما مث ةديصقلا طظفحاو اذه ملعا لاقف نسحملا دبعل ةديصقلا ةذه نيرصاحلا

 فىكلذ لعفا مل لاقف ةينسلا ةرئاجلاو هيلع لابقالا نم ليعلا اذه هعم ثليع ىنخ فيكف لجرلا

 نسل ا دعل سبل هتنيبلا اذه لاف ؛اط تقاكل تكلا“ ةلوفزمت ايش ىذا كيلا لجال الا
 اضبأ رف نمو نئتلا بان تاره ىلا لع ااا ل ل حان يتنتملا ىذلاناو
 يصح ىتأ ند جرفلا ىبال تايبالا ةذه رهدلا ةميتي ىلع اليذ هلعج ىذلا هباتك ىف ىيلاعثلا ركذو
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 مانقاو الي ترشاعبب هماتنال اين قلب“ نا افوح ' ئنعلا تسع ظفاقتلا: ىكللذ"كنيشبدطسأ نصْم

 موب د نذالو ءاقلتلا ليل "قونو تباهنلتو نيناثو سننا نسر ةجعلاةوذ نم انيقب نيتلبلل ىتغلا 5

 و لكاذو- قل لاعن' هللا ةيحر دنعلا ىكّضم ةرضحب نفدو رصيب ةيايعبرأ و عسن لس رفص عباس ء ءاثلثلا

 نتا برانل اليد هلعج :ئذللا ةحتبزات فأن اهنطلا :نياب ورعملا ىمرضحلا ىلع ندب ىتبتحت مساقلا
 1 تل قونو ماعا هللاو ةياهتلثو نوفلثو 217 ةنس ةدلوم روكذالا ديعس 5 ىرصللا سوي

 ركز" لاقو قاع هللا يرحل 3 4 نوعترأو مل ةروعو :ةناتيقلتو ني دلو ةراكت ةنعروكذملا كيعس

 ١ اًيش ئدلاو نم عيسا مل ىتغلا دبغ ظفاحلا

 نك ند دحل ندر داخل كدعا ى ند دج ني رفاغلا اذبعا ند ليعيسأ نب رفاغلا دبع نسحلا وبا

 داقتعالا نقلو ميركلا نارقلا ٠ 1 ةيبرعلاو ثيدحلا ىف اماما ناك ظفاححلا ىسرافلا ديعس
 ةيالإت باس قبوجلا نانا ما نيمزتحلا مامأ ىلع هقفشو نيئس سيخ 2 رد انلاب
 ىريشفلا م ركلا دنع 0 ا!ويِدلْش عمرأ الدم ةمزالو نالخلاو بدهذملا قاد لطالا

 ىفا بينا قاقدلا لع ئبا “كنب ةيطاف هثدج ىلعو ريتكلا ثيدحلا هيلع عمسو ةركذ مدقملا
 رقدلاو ورفاخلا“دابع نس كلا ةللأ دنع ا ةدلاوو ىربشقلا مساقلا با دلو ديعس ىبباو دعس

 حلو روح ىلا روياسينا نم جرخ مث مهأوس اةربثك ةعامجو ىريشقلا مساقلا ىبا ثنب ميحرلا ةما
 ىف مز

 رك كالا لطلاء :ءرو دنهلا ىلا اهنمو .ةنزغ ىلا جرح مث. سلجملا مل دقعو.لضافالا اهب
 ذاملم اثم يلماز اهب ةناطتنا ىلووزوياشيف لا عج مل ىح طااونلا فكلتت تاراشإلا
 مساس م 1 ببر مْ رس ) مهغملا اهئم ١ ةدددع انتك 10 52 مث نيس نينثالا موب راصعأ ليقع

 عيل تنانكرو ناسي عا نايث دنس ةدعقلا ىذرخأو | قونم عفو ريباسامر نل 0

 ربخالا عيبر ربش قادت :دالو «تنداكو ةديفلا بيكلا نم 0-5 مثير دحلا 0ر2 7

 دل هللا همحز ردن داس 4 4+ د ايسيخو نيزرشعور ج ريم اسس 3 3 قؤناو ةيامعبراو نيسيخو ى 8

 4 دي واصلا هس 0 ا فاسالا اوسلاور هثذك هسلاط داسلا "كا بليدعقلا
 نركلا ند هللا ظل ند دهر ىح حالا 2 5 دم اتت ندرشعو ى هد :س لترا

 وك د41 تفولا أ ا نم كانك ةيماظنل أ دسردملا ىف هعايس قت قوصلا هللا دبع نا
 ا 4

 ىلا ةودأ لقتن اورخلا 0 ءاغب كيا هما اونا زيشلا ناكو ةيامسمخو نيسيخو كنلذ ا

 اذ 1-1007
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 دقعلا مليار ىدو ىراسي كيناكو اهاصخ نايمه ىهو : ىليعي كتنقامف

 دهزلا ىف دهرا تلزاام ىلي,ثلقف دهار ككناب ربخخت ملا ثم )اقف

 اضدأ ةرعش

 قيصلاو ككضلا راد سيلافمللو ةببط لاما مال ادد انعم

 قيدفر تيكا نإ وكم تناك (امفزا ىف ىشما نارك كالكتط

 باهولا دمع ىصضاقلل عضاوم ةدع 03 اهندجو مث ىه ند نرعا ال تاندا ىرطاخ ىلع ناكو

 اياكرلا نم رزاخملا ف1 شال اد ءاوثرأ ىلا شاطعلا لصي ىبتم

 اياوزلا ى رداكالا سلج دقو دارم نعر فاصالا يلقب غب نمو

 ايازرلا ىئدحلأ نم ءاعفرلا لع اموي ءاسععتضؤللا عفر نأو

 اناني دا تفاط كفيف 1 كاعالاو لفانالا توتسا, اذا

 اباسكابو ابار داد ىنايضاق نك ةريغ لاقو درعسا ةنيديب ءاضقلا ىلو هنا ةريخذلا بحاص ركذو

 كح -- نم عباسلا سييخلا ىوي لاقف ةدلوم نع لئسو قارعلا لابعا نم نادلب اههو
 ةيايعبراو نيرشعو نينا ظنس رفص ند رشع ةعبارلا نينثالا ةليل ىوثو دادغبب ةيايئلثو نيناسو

 نيب اهيف ةربق ثرزو ىرغصلا .ةفارقلاب نفدو ةروكذملا هنسلا نم نابعش ىف قون هنأ لبقو رصمد

 هللا مهيحر ببسبشاو مساقلا نبا نم برقلاب ةفارقلا بابو هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامالا بق

 ردصل» ند ىلع ند دهم نسحلا وبا ةوخأ ناكو دادغبب نيلدعلا دوهشلا نايعا ى م ةودأ ناكو ىلاعت

 ءابب 5 فى ند روصنم ىبأ ملودلا لالج زيزعلا ككليلل ةضوافملا باتتك فلص 2ك امندأ

 لئاسر هلو ةسارك نيثلث ىف ةعتيملا بتكلا نموهو ةدهاش ام هيف عيج هبوب ةلودلا دضع نب ظلودلا
 ىنيقب قيلتل دحالا 0 قوثو ةيايثلثو :نّيعبسو .نيتنثا ةنس 0 هدحا ىن دادغبب ةدلومو

 ثايف ةرصبلا نم اهيلا دعص دق ناكو طساوب ةيايعبراو نيثلثو 6 ةنسرخالا عر

 ما اهيا نيعسلتو ىدحا 0 ناضمر ريش ىل 8 ثنبسلا 0 0 نسحلا ودأ امدودأ قولو 52

 ىلاعت هللا مهيحر

 ندد

 طظفاحلا ىدزالازيزعلا دبع ند ناورم ند رشد نب ديعس ند ىلع نإ دعس نب ىنغلا ذيع ديور أ

 ىلتخلاو كلتولا ةنانكو ةتسلا هلتشم اهتم ةعواب عملات هلو ةرصع ىف رصم ظفاح نك ل

 كلا كف ىباو ىوغللا ةدانج ظماسا ىبأ نيبو هنيد تنك ريثك قلخ هد عفشتاو عك يل3 رجغو

 بحاص - مكاحلا اهبلتق اياذ تاركاذمو بتكلا راد عايتجاو 0 ل الدوم ىكاطالا



 تلاد

 نب كلا نسم نوره ردا بس ' حلا نب ةذدحلا ند رصن ند نع نب باهولا كديع 0

 ةبحرلا بحاض ىبلعتلا قوط نب ككلام ةبرذ نموه 0 هيقفلا ىدادغبلا ىبلعثلا ق
 رايخ نم نادر ددح رغص 5 نيقلتلا 0 كح مسهذم ىف ىأر ا كر 00

 بيطخلا هركذ .فيناصت ةدع كلذريغو ةلاسرلا حرش ف ظهنوعملا كا ةدئاف اهرثكاو بتكلا

 نيهاش ند ن صفح ابآو ليتس نب ده نب ريعو ىركسغلا ن د هللا دبع ابا عميس ل ااقف دادغب لا 5

 در .راكو ةهنم هقذأ ادحإ نيكل نم قلب 3 مقت 0 دنع توج زيبرا 0 كاك

 ارعش هل ثدجو دقو .سايقلا باحصا 1 ا ناكل لاقف ةريخذلا 01 ب ندا

 6 دا ةداغك دادغب هدد كثندنو ا نس للحا هظافلاو لا نم ىلجا هيداعم

 ل تف موي هعيش مد 'تيناةدحمو انيلظو اهءام عّوو اهلها علخف انلها ىلسد#) مايالا مي ري كو ابلضف

 نسيد كتدح اول 3 ١ لاق مقاول : ا لقئاوطو# ةرو وقوم هيا اهرباحتم تباحصاو اهرباكأ نم ابنع

 لوقي كلذ ىفو ةيبما خولبت مكدلف نع ثلدع أم ةيشعو ةدغ لك نيف,شر' مكبنارتبط
 كقءاضم مالس ى متم ايل 0 نوم 0 دادغب ىكع مالس

 ناغلاب مسناج 0 ىتنأو امل نلف نع كتف راق ام هللاوف

 ع اهميف :قازو اا كق ملو اهرساب نإ_ع تقام م

 ياك ا يا 2 هرئاذ ئوذا كننك لك كاتاكو

 تكاد فو دفاضاف ىرغلا ءالعلا وبا ندموي ةرعيلابو رصم ادصاق ناكو ن اعلا : ات هقير ل م ف زاتجاو

 تاينا ةلْيج 0 لوش

 اهلا ىلا دكت انداللا رق قرا سس ندا كلا
 ريدا السلا تكلل دبر كج ا

 2 كسهاننو اهءاربكو اءنداس عيبتتسأو اهءاهسو اههضرأ المو اهءاول لي كا هجوت م

 ا أوبعزو اهلكاف اهاهنشا ةلكآ نم اهلصو ام لوال تايف بئاغرلا هيدي ىف تلاثاو بئارغلا

 نيف 2 قار راعشأ 6 و انعم انشع زذ] هللإ الأ للا ال بوصتلو دعصتت هسفنو بلقتديوهو لاق

 ميلود ككشد

 دحعلاب !؟نمللا "اوءلطزو ”ولاعت سد كل انف لل تن لن ابق اي ا

 ذرلا ىوس بضاغ ىن اووكحح امو 00 يناابل يسلب

 علا ع اًقلاف 06 ترش 8 ) ثنا نأو ةمالظ مبذ | 52 ىنكو اكن خخ

 3 :نرثبلا م 2 ناجلا رك 3 دنأ 0 0111 0 تك ل اهي حل
 35 اج ١7 ع © 2 ٠



 كارو

 حر اس'ليق ىناعيسلا دعس وبا لاق ريح قوم ىناعتصلا عفان: مايه نب قازرلا دبع ركب وبا
 ىذإ 0 ريعم نع ىؤورب هم | اولحر ام لقثم ملسو هيلع هللا ىل اح هللا لوسر دعب دحأ نا نمانلا

 نب نايف 0 هنامز ىف مالسالا ةيئا دنع كورو مهريغو جب ار كو أو ىعازوال و سبا | مهالوم

 0 حا ن يقال ترم د رات هب دام ديم سد

 ف ىناعنصلاو ىلاعت هللا هيحر نينا نيتيامو 0 ةنس 0 ةبامو نيرشعو

 هشلردب ىلا ههنا ا 2 نيحلاا سنو نرنلا ( تك 1 لا دانا
6 - 

 تت اولاق اك ةداش ظايسل ىهو اهيلا 3-5250 ا نونلا !اودازو نيبال ندمر مىيشأ ىن ا اعئرص

 ىناأرمه ءاريب

 ميقفلا غا غابصلا نداب فورعمارفعج نب ديك نب تحولا دعا ند دع ن د ديسلا دبع رصن ودا

 7 كل اد مكن 5 6 لآ قحسا ىبا 00 داضيإ ناكو هئقو 8 نيقارعل | هبيقف 0 1 |

 اشك 0-2 ا ناكو هالللا نم هيلا ةلحرلا تاكو كهذا ظةفرعم ىف

 ا ناقك م ل ةلدا كا القن ا.جضا نمو انياحصأ كك دوجأ نم وهو هقفلا 0

 اك |دادغبن ةيماظنلا سر دهلاب ندردللا لوو هقفلا لوصأ 5 ةدعلاو ملاسلا قيرطلاو مل 23

 امل 3ع « تح هدأ قول اب اموي ندردع امل ةدئالو تل قحتإ هلا عيملاب لزع رت

 د ةيماظنلا 5 ةسر دل نأ ههرألا 3 ة ىباصلا, ن د لاله نس دهت نسحلا د وأ

 ةدعقلا ىذرشاع 0 م تيعتفو ةيايعبراو م عي مي 0 ةجلا ىذ ىف امهر يعد

 اوررفو ىراريشلا قعسا وبا اهب ا .روكي ن للا 0 ناكو نيسيخو علا ظنس نم

 تل نم هياحسأ قحلو هرجسم كك قو 5 2 0 0 عامل ند

 ةوكحرلو غابصلا نبا خلا أوضم 6 سرد مل 3 0 مسرد روضح نع أورتفو مهيلع ناب ام

 ناك مجلا 1 لك سم تبيسلأ 2 ا بأ س اجو غابص هلأ نبأ لزعو كك لك باجاف

 0 ا كراك ل دادخت 2 دراث فر اهنلا ندا 0 اموي نرخ ع غابصلا ن سدر كك كم

 عبس ظلس فرص مث غابصلا هيفا دابعأو نيعبسو تس اةللس ف فر دع مث هو 7 كعس م

 ١ ربننلا ةيجرن' فقس دقو ةميجرث ىف ككلذ تركذ دقو تام نا" قا دعس وتا دبعاو ليعسمسو

 ى ةرصب كو ذأ دَحَ ةيامعدر أكس دن 'دالو 0 ةيضقلا ةذه نم 1 رمهلا نرخ ىف ا

 سيكل موت فود لدا ليقو دادس ةبايعبر و نيعبسو عبس ا 0 0 ف دو ةريع رثخأ

 كاع 0 !كذ دك رم نم ىنابعش ففعاكتم ام
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 ملا نسحاف دابع ند ديتعلا عدمو ةبايعبرأو نيعبسو ىدحلا كس سلدنالا لل لخد دق ناكو

 ل اعقاوللا ءاش نأ هتيجرت فروع دا 1 ا ل محو دينعملا ضبق ايلو ةاياطع لزجأو

 3 2ك هلوق _ هداجاف لاقتعالا ىف 0 انايبا هل روكذ ذملا سد ديح نيا 2

 ري ات قوض كدر لهما ا 0 منلحر ني

 ريس يظل لاجل ىذبف. تند دق ةمايقلاب 0 تعفر

 ناييلس نب هللا ديبع مساقلا ىباريزولا ةيثرم ىفزنعملا نب هللا دبع لوقب ريخالا تيبلا ىوملا دقو

 : 1 بسهو ندأ
 لاعرلا نيارمدلا ا قرص لافي ,كانكلا تاو شانلا تيا دك

 لابجلا لوزت فيك اورظنا اوموق مشعن ىفمساقلاوبااذه

 هتايباو ةياحبد ليقو ا ةربزجت ةيايسيخو نيرشعو عيبمس لس فوتو ديج ةرثكا رعش ناويد هلو

 0 سيديحو اح هللا هيحر نينايثلا غ غاب هنأ ىلع لد اصعلاو حل ىف لكلا هيما

 ككاو 0 نيس 00 ابتحت نم ةانثما ءايلا نوكسو ةايهملا لادلارسكو ميملا نوكسو ا

 82 نم ىهو ةيلقص ةريزج ىلا ةبسنلا هذه اةددشم مال اهدعبو اقلاو ةلمملا دا.صلا

 ةيفيزفا نم 6

 ىفةيرصلار ا 0 1 يام د لا 0 0 و
 ةركذ مدقملا ىرد ند هللا دبع دهتو هدأ ةمالعلا د هيلع أرقو ةبامسمتخو نيسيخو ى 2 5

 كش يه ثبارو بدال ف 1 5فدك ام رثكأو ةيراكملا قيرط ى لع طعلا ٠ نسح وجو اريك 0

 ايهو نيتيد ةغللا ىف ليزا باتكربظ ىلع هطخب - تثيارو ناقنألا ٌدياغ ةطيض 0

 هفلوم نع ا 20 هللا دع ننال نو 30 9 يشلا ليسلسلا

 هر قل نكددكلا ةيجرن ف 4 ميملا فنزنردح فقروكذملا رهاطلا ى دأ ةيجرت ىف ىتئشفلذ ثركذ دقو

 للإعت رللا ا حو ةبرصملار اب دلا نم 500 الا 556 وهو مبايسيخو نبتسو كرس رس

 ند رفاعملا ا ةيسنلا ةذه ء ل من ا ءاف قلاآلا تاج ع ةليبملا نيعلاو ميلا جتافب ىرئاعل او

 رصيب مهتماع ةريبك ةليبق ىهو رفعي
14 1.106 
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 يكل لاعو هللا .ريعلا جنشو ميملا نوكسو ةلمهملا ن ركمشملا| خفي ىناعيسلاو ءاسور ةاامااك ةربشك

 اضيا نيعلا رسكب زوج ومحل لوقي ء العلا سي كيبعمس ميمت يي وهو ناعيس 00 .رون

 قاطو ثيدحلا عامس فيدل تروا مهرلل د جو كلاعب ول لاجإ دلو ملا تدعو دعس . ىبال 0

 لك نم لصح ىنتح وجر بدالاو هقفلاب 00 نوح 0 ف 0 2 0 0

 ةعمجلا دليل ىف ةدلومو ةدالبب امرتحم ناكو بالطلا هيلا لحرو ريثكنلاب ثربدحو اها افرط دحأو

 ةنس نيب ام ورهب ىنوثو روباسينب ةياهسيخو نيثلثو عبس ةنس ةدعقلا ىذ نم ثلخ ةليل ةرشع عيبمسل
 ىلاعت هللا هيحر هل اييتسيو ةرشع عبرا

 اس ندا لاق روبشملار عاشلا ىلقصلا ىدزالا سيدمح ند ده نيرك ا نب رابجلا دبع دهت ودا

 قى فرصتيو 0 ةعيفرلا ةسيفنلا طافلالاب ابهنع ربعي و 0 ةعيدبلا ىناعملا ضارغأ سطرقي رهام رعاش وه « دقح

 رهن ةفص ىف هلوق ةعيدبلا هيناعم نمف « بيرغلا يحلو د 00 0 ىصوغيو «بيسلا هيشنلا

 ةريدغ 6 مدمس فل كل لكدداف هبابح ثحت عل ل ناك

 ةدبصق نم هلو

 جرت رهدلا ىلع اهم 3 نك كيف ادديعتيس ابيجتم تس
 حارقلا ءالا ةرددقءئف نكي مل اهي:قوشلا لكشف ىقراو

 املوأ !اةديصق

 حابصلاريشب ٌليللا ىعن دقف حاشرلا تاذ قك نمابناه مق
 جارملا تاوذوسهللا قسباوس ايلول ا تادللا نارك
 قالا رو وغلا نم ى هداولغلا قبر ىعضلا سيش فشري نأ لبق نم

 هلوق الر ةدانلا هيناعم ةلمج ن

 لوتق وهو مهسلا التفت مسيو الوكت نوفجلا لكك 5 تدار

 ةيلقص اهب قوشتي الديصق ةلمج

 اهراكذت نيصقتلا ددتحتل ىسالأو 1 0

 اهرابنا ىعومد كتيسح الا تاهت“ مجوللل 0

 نم هأو

 نم دلو
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 اقيقع ان. كبواو اولو د اوكب مهعيدوتل انربب اينشيسمال و

 اقيغن ل اهركس نم تامر قارفلا سوو.ك مه اورادا

 اقيرحعلا تعدو قيرغلا اوحاصف ىعددأ مهتعبتاف او

 وبا ظفاححلا هفنص ىذلا دادغب ميراث لييذن ككلذ نمف ةدئافلا ةزيزعلا ةنسحلا قيناصتلا تنسو
 ككلذكو ادلجم نيرشع ىلع ديزي ورم ا ككلذ نمو ادلجم رشع ةسمخ وعن وهو بيطخلا ركب

 ثلث ىوهو هيلع كردتساو روكذملا نيدلازع ةرصتخا ىذلا وهو تادلجم نايث وحن باسنالا

 رركذلا قناعيسلا دعس نتا زكف ةردرلا للف ليغالاوامرفاشلا دبا هرتز ندرس كك
 000 عمسو دادغب ىلا داع مث ةيام عبر أو نيعستو عبس نس ج اةأباأ ع نأ ةدلأو ةيجرت ىف

 ماقاو بتكلا لصعتو ثيدحلا هيلع ارقبو ةيماظنلا ةسردملا ف سانلا 1 ناكر تاشلا نم عاب
 قادم ماقأو ناسارخ' ىلا هجر مثازبثك ةعاتبج نمل ان منيلسم ان ابلطفا جلا! لحر زنا ةالمر كتلك
 كا نم ثيدحلا انعيشو م 0 دعشوتا لاق روباسين ا ا ةبامسيمخو عسل ةلس

 ثلث نبأ باس وهو ةينملا هنتكرداو ورم ىلا داعو رياشملا نم ةريغو ىرزيشلا ده نب رافغلا دبعركد

 0 نابعش نم نيدرشعلاو ىداحلا نينثالا موب ورمب روك ذم ا دعس يطل ةدالو كتداكز هي نيعبرأو

 ىلاعت هللا هيحر ةيايسيخو نيتسو نيتنثا ةنس لوالا 6 ةرغ ةليل ىف ورمب ىقوثو ةيايسمخو تس

 ملقم لإ 0 مذلا ءالمالا هلو اظفاح ابعذاش اهبقف اثدحم ارظانم ًالضاف امامأ دهم ةوبأ ناكو

 0 ل 9 ندا غارق 5 قوثو ةيايعيراو نيتسو تس دس ىلوالا ىدامج ىف هندالو

 رداقم ىدحلا 4 1 ]ريم ةسحراطللا ا هلو دنع 0 نفدو ةيام سمخو رشع ردس رقص ىبا 5

 ناكو فلاخل او قفاد 1 كش د دل رذأ ةعذؤادم الب ةرصع : اماروصنملا ةدج ناكو ىاعت هللا ةيحر ورم

  ىدتقم ز لاب هل ربهظو ظةيايعرأو نيئتسو نيتنثا كس ا ل مهنمثا دنع انيعتم بهذا ىفنح

 ما را ب ىقلو ورم لولا 3اع ايلف هنع هللا: يصر (نيجفاشنلا مامالا بهذم ىلا هلاقتنا
 بهذم 0 ىتعي 5 سردب تك كلذ دعد ةيىفاشلا مامأر اسو هعكلو ىلع ربصف ك5 ابصعتو

 قى !_ء.درلاو راصتنالا طال لح جابنم اهنم ةريثكح فيئاصت مولعلا نم ةريغافو ى هذاشلا مامالا
 ودل ندم ببرق ١ 5 ا ءلا نالخلا كو عطاوفل !الوضإلا ك فئنصو اهربغو ةيردقلا

 2 ملا ةارسالا نعام ها ديز ىببا ىلع هبف در مالطصالاو طسوالاو .ةيفالخ لمس
 ملكنو نيش ةيام نع ثيدح ىلا ثيدحلا ف عيجو سيفن باتك و هوزيزعلا نارقلا ريسفن هلو

 علا ىذ ىف ةيامعبرأو نيرشعو تس ةنس متدالو تناكو ةدوجلاب روبهشم ظعو هلو نسحاف اهيلع

 معايج 0 ىفو ىقاعت هللا هيدر در ةيامعبرأو نينايثو عميل ظنس لوالا ا ف فونو



 كاوا

 ءاملع قيطاو ةنسلجم ىراريش 0 جيون صحف مبظع لوتق هل 4 ا هاب دقعو

 ةليانعلا عم هل ىرجو عوبشلا بش طابرو ةيماظنلا ةسردملا ىف ظعب ناكو هلثم اورب مل مهنا ىلع دادغب
 نيقيرغلا ن ه ةعايمج اهش لثق ةدكق ىلارمالا ىبت :ذأو ةرعاشألل بصضعت هنال 0 ماصخ

 ا ريسف ناببصاب وهو ككل ماظن ريخلا غ غلو ابنك. ىنح ككليا ماظن العا ندخا بكرو

 ىلا ظعوملاو سردلا مزال امبلسو ايلف روباسبن 001 مث هماركا ىف داز ةدنع رضح ايلف ةاعدتساو
 راهن ةويجض قوت م : ريش رادقم تكد كا ماقأو دئاضعأ قى فعض هداصاف ةرمأ ء ءابهتنا براق ن 1

 دك شملاب نذدو روباسلب هيام سيخو ةرشع عبرا كيس ةرخالا ئداليخ ند م نيرشعلاو نمانلا ةعيجلا

 ضع 0 ل تيارو اريثك اش ثتاياك-علاو رعشلا ند طفح ناكو ىلاعت هللا ةيحر 2 فورعم ا

 اضيا ليذلا ىف ىناعمسلا اهركذو تايبالا هذه عيماجسملا
 عزام تكيفزرتهدنلاو جزان فكوعن تلفقلا

 عزاو ل رك عدلات ةيضقلا ترج

 يتلفو ع قريشفلاو ةبايعتر اوتةرقق يدنا ةيح أى يكذلاقاقانإل خاف ربا تعش قوتو
 ةريبك ةليبق ىهو بعك ند ريشق ىلا ةبسنلا ةذه ءار اهدعبو اهنحت نم ؟ةانثملا نوكسو ةيجعملا نيشللا

 فلاب ا وأو اهدعدو ابجتفو 0 َّ 0 2 مضو 0-5 ا نيت ةزيهلا م اوشا

 روصنلا ردططللا كا نب ده ركب تأ ند مبركلا دبع ديك ودأ لاو 3 ودأ مالسالا ج كا

 دم ندر رابجلا دبع ن د كيحأ ند رذعج ند م ند ديحأ ندر ابجلا دبع ند ناَعح ند

 ظفاحلا ىناشلا هيقفلا 55 داغيسلا ىيييت 0| بكيجلا دنع و هللا كن ند ل ند عيبرلا

 ةظساو دعس وول ناكل انف راسلت لوا فيو رزخا ىنألا زر كاد لاو قي 0 ةركذو
 دام ل هدو مهتساير د ذب و ةرصانلا م ةرصابلا م مبعو ىنتاعيمسلا هكا دقع

 رجلا هارون ان" كلتا اهنرتجو ابلاجتو اهورعر نلرالا لو اهمتيا ا ملعلا بلط ىف لحر
 زاجلاو قارعلاو لابجلا دالدو ناذمدو ناهبصأ ةورلاو قطوف كرو مخ ايذذ د ناسارخ دالب ثاسو

 منع ذخاو ءايلعلا ىقلو اهرصح رذعنيو اهركذ لوطب ئتلا دالبلا نم اهريغو ماشلاو ةريزجلاو 0

 ةعبرأ ىلع دبزت هخويش الدع ناكو ةدييحلا مهراثأو ةلييجعلا مهم !اعذاب ىدتفاو مهلع كورو ميل

 هيقفلا كبجلا دهتوتأ جالاغأ إو ند ديم ند هللا كبع ىنعدوو 00 هيلامأ ضعت ركدو 0 كح

 ىندشناو ىك كح انالا ليزن



 عاا/

 داعاف ةباتكلاب ظبضلا نم دب الو عايسلاب لص ال ماعلا اذه ذانسالا لاقف امايا هسرد عمسي دعقو

 سرد كل جات انلم هل لاقو ةمركاف قاوم 0 نعم بع يعق مايالا كن كي ةحيسا ا عج هيلع

 بستك ىرظن مث كروف نبا. ةقبزظو ةتقنرط نب عمجو دعقف ىتافنصم علاطن نا ككبفكي لب
 مجوزو قانقدلا ىلع ىبا سلجم رضع# 0 ذإ عماوهو ىنالقابلا كلل ١) نب ركب كل ىعاقلا

 ىنينصتلا' ىف ذخاو ديزجتلاو ةدهاجملا كلسم ثكلس ىلع: ىبا ةافو.دعبو انبراقا ةزثك عماهتننبا
 ا انبلابدرحا:لرماوهو زامفلتلا 2 فريشلاةابلفاةبانجتراو رشع ل

 مانم] قلاو ىنبوجلا دج وبا شب لا ابيف ةنقفر ىف يلا ىلا رخو ةفيرطلا لاجر ف ةلاسرلا ريس
 زاجلاو دادغبد ثيدحلا ميم وا ريهاشملا نم ةغايكو ل حلا ند ل نيمرحعلا

 دجتشنل هقعو اطال ويف ريك ذدلاواالعرلا : سما 0 ليم دب السلا لايعتساو ةيسيورغلا ىدل اذ
 كك ؛ ىزرخابلا 7 كر ةيايعبزاو نيئلثو عبس ةنس ثيدحلا ىف ءالمالا سلب“
 سبليا طير ولو باذل ةربذحت توصي رخبدلا عرق ول دقح 3 هيلع ءانثلا ىف غلابو رصقلا 2

 نيعبراو نايث ةنس ىف داذغبا ىلا لعب انيلع مدق لاقو هخبرات ىف بيطخلا هركذو باتل هسلجم ىف
 ىلع لوصالا ىفرعي ناكو ةراشالا سبلم ظعولا نسح ةقث ناكو هنع انبتكو دادغبب ثدحو ةيايعنراو
 دبع وبا لاقو هزات ىف ىسرافلا رفاغلا دبع 3 ىعفاشلا بهذم ىلع عورفلاو ىرعشالا بهذم

 هسفنل ىريشقلا نزاوه ند ميركلا دبع اندشنا ىوارفلا لضفلا نب دج هللا

 فككاذ سنالا 8 هور ف ىوهيلازرغفو مكبجوب ولخأ تكا اتقو هللا ىقس

 ككفاوس نوفجلاو اموب كترمعبصأو ةرير ق نإ سلا انامز 1

 مي ضعبل دشن ام اريثك ىريشقلا مساقلاو وأ ناكو ىف ارفلا ظعاولا ىلع ىلع ند ده ند 2-5 معلا 1 ااقو

 اعيدوتلا رركث ف ديل تدبشو انك 5 انني ا ل كل

 اعومد ثيدحلا نم نأ تيلعو انّدحم عومدلا نم لا كنقنا

 كلو عر 3 دلو لاذلا نزرح 36 ةركذ مدقملا نإادبيح ند نينرقلا ىذل ناتيبلا ناذهو

 رخالا معك ركع سداس سيشلا عولط لبق دحالا م ةويبص فونو ةبايئلثو نيعبسو ثس ظدنس

 هيدر قاقدلا لع لأ جيش تمت ةسردملاب نذدوروباس.د ةنيديب ةيايعبراو نيتسو سيخ ا

 ايدو اهيهركذ تببحاف ىنابجعا نيتيب ةءاسرلاب ىيسملا هباتك ىف تيارو ىللاعت هللا
 قااكرف 2 قيل م ليان الولس قاد ى ىو هل لوط قى ناك نمو

 ماما سورد يطا مث هئالاطحمو 0 ؤ هانا هن 0 اماما ميحرلا كديع رصن وبا ةدلو ناكو

 دادغب ىلا لصوف يحلل جرخ مث ىالخلاو بدذملا ىف هتقيرط 0 كاتبا ف نيمرحلا
 1 ف [.-105 9
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 هتقو ريش ناك يصاويف اذكه هطخ) ناكاذاو هنع هللا ىعر قيدصلاركب ىبا نب ده نب مساقلا

 ىلع ةيماظنلا ةسردهبلاب مقفنو دادغب مدقو ابيرقن ةيامعبراو نيعسن نس دروربسب دلوو قاردلاب

 نك عطقناف ةلزعلاو عاطقنالا هبلا ببحو ةيفوصلا قيرط تكلس مث ةريغو ىنييملا دعسا

 رمدعام 2 اعدو عجر مث كلذ ى ديلا لذدو ىاعتهلل ليعلابب لاغتشالا ىلع ليقاو ةديدم لدم

 نم طشلا ىلع اطابر ىنبو ىلاعث هللا ىلا ريثك قلخ هببس عجرذ ركذبو ظعب ناكو ىلاعت هللا ىلا

 ةسردملاب سيردتلا لا كدب من نيحعلاصلا هباحصأ نم ةعامج ملكسو دادغبب ردا .بناجلا

 نيرشعلاو عباسلا قى هتنالو تداكو.هنذمالن ىلع هتكرد ثرببظو ةدم اب سردو باجاف ةيماظنلا

 مسع ىورو نيعب رأد 5 ةلس بج ى ابهنع فرصو ةيام صف نيخلر و سيخ لس محملا ند

 فى سدقملا تيب ةرايزل ماشلا ىلا ازانجم لصوملا مدقو هباتك ىف ةركذو ىناعيسلا دعس وبا طظفاحلا

 ليفوعف ماشلا ىلا هجون م قيتعلا عماجلاب ظعولا ساجم ابد دقعو ةيامسي>و نيسمخو عبس ةنس

 منكاف ىلاعت هللا مهلذخ جربلاو نييلسملا نيب ةندبلا اسفنال ةرابرلا هل قفتي مل قشسمد ىلا

 سلجم اهب دقعو ريس ةدم قشسمدد ماقاو ةدروم ماشلا بحاص دوهت نيدلارون لداعلا# تكلل

 نيتسو ثلث ةنس ةرخالا ىدايج رشع عباس رصعلا ثفقو ةعمجلا موي انا قونو دادغبا ىلا داعو ظعولا

 هبخا نبا ةركذ اذك ةيايعبراو نيعست ةنس اريدقنت ةدلوم ناكو هطابر ىف دغلا ةرك نفدو ةبامسيخو

 ىقاعت هللا ايبيحر هيسا ىتايسو ىدرورهسلا ريع صفح ىبا نيدلا بابش مع وهو نيدلا باهش

 در ورئيسو اهتمت نم 'نانثملا ءايلإ يتفو واولا نوكسو ةمويصضملا ميلا ديدشتو ةلميملا نيعلا رقت هدويعو

 ىو ةلمهم لاد اهرخا ىنو ةيناقلا ءارلا نوكسوواولاو ءارلا يتفو ءابلا نوكسو ةليبملا نيسلا مب

 مجحلا قارع نم ناجتز دنع ةدياب

 ناك ىعفاشلا هيقفلا ىريشقلا دهم نب ةحلط نب ككلملا دبع نب نزاوه نب ميركلا دبع مساقلاوبا
 نب عيج ىفوصنلا ملعو ةئاتكل او'رعشلاو بدالاو لؤصالاو كني دعلاو ريمستلاو ماققلا "قا ةمالع

 أرقو ريغص وهو ةوبأ قوت ناسارخ اومدق نيذلا برعلا نم اوتسا ةيحان نم هلصا ةقيقحلاو ةعيرشلا

 روباسين ىلا رصعب نأ ىارلا نم ىارف اونسا ىحاونب جارتخلا ةلقشم ةيرق هل تناكو ةابص ىف بدالا

 مزعلا اذه ىلع روباسين رصعف جارخلا نم ةيرقلا ىهيحتو ءافيتسالا ىلونيل باسحلا نم افرط ملعتت

 مامأ ناكو قاقدلاب فورعللا ىوباسينلا ىلع ني. نسحلا ىلع ا ساج» هروصح قفئاف

 قاقدلا هلبقف ةدارالا قيرط ثكلسو مزعلا ثكلذ نع عجرف هبلق ىف عقوو هبجتع| همالك عمس ايلف هناقو

 عما ليرداللا جرخف ملعلاب لاغتشالاب هيلع راشاو هتمبب هيذجف ةباجخلا هيف سرفتو هيلع لبقاو

 ىباذاتسالا ىلا ىلتخا مث مقيلعت نم غرف ىتح مقفلا ىف عرشو ىسوطلا رك ىبا نب دهت ركب
 ئبارغسالا-عوشتسا ارضا ذانالا اللا ددزد ل 'لوضألا لكلا ندنا,ىلح ةيلهارقف كرف: نبرزكي 8-



 عاد

 ناديح ند ةلودلا فيس نب ةلودلا ديعستق هلو

 0 ا دد-ج ُدْرَو لو دعا كلت ىرولا 0 هاش تطل

 لم لع 6 جلال نقب مسلو كلم دلئان قبب مل نأ كا ترافحنجت

 0 ا ا 3 يار ب رثكأو قدخشأا ةئابن ند رضن تار ع 6 اذه ريظن قيس دقو

 ققونو دالملا ىف لقلت هئثافو دعبو ةدم ناديح نب ةلودلا» قيس مدخ دق .ناكو ةلييج هيف ةدصاقمو

 كسلا ها قوت نحل را قى بيطتلا لاقو ةءاين ل نيعسلو نا رستم نابعش 2 «ةلسلا| موب

 انا رتبمألا تكتعوسو ييبلاعتلا ل ااق ملعا هللأو ةرياين كلنا نيعستو نا ضيم 7-12 نم نيش تداغل

 اذا اهبن تيار ةنايثلثو نيعسلا هير هددت 01 5 ةرودص دنع ل دقن نلاكتلا+ل اتفلاأ

 ند ناس نر ط 6 هتوؤو 5 دسحا نم مايالا تت اكل دق اهمال لواطتتم نس 8 | 3 (هيش اغلا برقلا

 وهو كولا اهدنب رويت قيعلا لتفو ةناشلا ةانلا دي دقو قرالل ءارلا فهلا 311 ضرك
 2 ل تا طي لح وو 1 ق 0 ةغبلل لبقو ننحاشو نسحعل 4 فل اها اقل

 ملعا هللاو نئافن اغففلا ىوحنلا

 يبدا ىعفاشلا ىلوصالا هيقعلا ىدادغبلا دهف ند رهاط نب رداقلا دبع روصنم وبأ داتسالا

 تمص ةعفان لاو 5 مق ميلو ل انقتم ناك دناف ناسحعلا 1 اصوصخ ةديدع نوتمل 3 أ دام ناك

 7 نيرا دبع ظذاحلا 5 ركذو أ ةريثك ر 5 هلو و ىذا أو ض أرفلاب افراع ناكو ةليكتلا امك

 نكس ملل ل فر ورا ل اها ناتو ا عمادرو لاقوروباسينا ميرا قاس ف لا
 2 0 ,روددفلاا 2 ة هدارقأ ىل 5 راو مولعلا ىف 2 و الاط هملعب :بتستكت مو ثميردحلاو ملعلا

 دسم مداكم ىف ءالمألل ةداعد سلجو ىنبأر فسالا ٠ عشا مدا 8 لع هقفنت دق نا انف رشع ظعيس

 هريشقلا مالسالا نيزو ى ل لس لاف لا لا احلا د
 1 ذانانإلا وعيش كبناج كا نذدوب ن دارفسأ هك ةيامجرأو ند 6م ةنس قوتو امهريغو

 !اعد هللا اينيحر 0

 نب نيسحلا نب دعس ند هللا دبع ةيسأو هب ومع 7 52 نب هللا ديع نيرهجاقلا دبع بيجتلا ودأ

 قيديعلا ركب ا نب دهن نب مسقلا نب نع درلا دبع نب ذاعم ناز رضا( ند ةيقلع ند د مساقلا

 دادغد مرا ىراكتلا نب نيدلا بيبعم لاق 46 دروربسلا نيد دلا ءامض ا هنع لا
ّ 

 ه-هسأو ةيويع ند دهم نب هللا دبع ندر ,داقلا كيع وهو ل نم بثيحنلا ىبا 00

 نك ىنيحرلا ديغ ند رلضنلا ند مس اقلإ لذ رضنلا 0 مساقلا نب نيسحلا ند دعس ند هللا دنع



 ؟([

 م لاقف ةلكسماشللا هيدا ثتاقيط قى طذاحلا ل سوب ند هللا كيع دهن وبأ ى ضاقلا 8 ؟ركذو ىرطاخ

 نع ثيدحلا كورو ةدنم 00- : ءابركر وبأ ةر ةركذو هقفلا ىف مي ةركاب قايورلا نورك

 وباظفاحلا لاق ةيايعبرأو ةرشع سيخ ةنس ذة ةجحلا خذ ىف هثدالو تناكو مقرفتم دالي قريثتك قلخ

 يبس ءداعملا نم هغأرف دعت« ةقو الما ةتدمب ىما ىتايور لا نساعلا ابأ نأ انغلب ىفلسلار دالط

 0 ميم نكذو :ىإ !اعذ هللا ةييحتز ةبامسيخو نيتنثا ةنس مرعللا ىف نيدلا ف بسصعتلا

 ان لتق روكذملا نس اهلا ان ١ نا ىناعمسلا دعس ودا ظفاحلا اهجرخأ ع ذل تايفولا فردحلاف ندا

 0 | 13 كلااذ 6 55 7 ركنا علا سس مرح عم رشع ىداحلا ةعيجلا م انعماج 2

 لا ةسسنلا ةذه نون ناالا ل اينحتا و رم ةانثملا ءاملا ١ يفد اولا نوكسو ءارلا مضن ىنابورلاو

 قبس دقو ككانه ظنيدم لما اهلعلا نم رم ةعايج ابنم جر ناتسوبط ىحاونب مظلي دم ىهو نابور

 اهركدذ

 رم ربا ىبل اعثلأ ةركذ اغيبلاب نورعمل ا رعاشلا ىموزخملا دهم نب رصن نب دحاولا دبع جرغلا ود

 2 راد امو همظنو هلداسر نم ةليج ركذو هيلع |ءانلا قف غلابو نيبيصن لها نم هد ل رهدلا

 ةرعش نمو انهحرش 0 ءايشاو ىداصلا قدا أ نك

 عزجلا الو اهيلسي ريصلا ال ناكذا مكعاول ىحور ةذه ىتداس اب

 عيط ىل قبي مل مددب ذا نالاف "ابل ةايحلا ع

 عفتنت شيعلاب مكدعب اهنظأا, ايف ءاقبلاب ىحور هللا ب 0

 اضيا هلو

 مابتسملا ةبيككح هاند فاراو 0 تقرعا تكتم كلابخ

 مانلاريغ فرار قككع ىدود ترظح نا ع عيطس لَو

 اضأ ملو

 هراذعب ٌتْرَرَط ةحاللا علخ هتانجو ٌتستكا امل فيفبمو

 ةراصنأ نم باقلا ناك باقلاب هئافح ميلا لع ثرصتنأ اذهل

 ةراونأ نمرونلا لالهلا سبتفا اهناكف محو نساحم كل

 ةرادق نم دنا ىوهلا ناك هنارجج ف يب حا اذ

 هنق ءدوأ دقو همشتلا قولو
 0 6 اح م

 دلتا مني يدلافا ينير طاشتللاةليعلل) قرر لاك بع اتا انمار

 دهنإلا ناكم مل رابغلا لاعح دقو فورطم ن مقل فوط ن 7
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 علاط ناريح مجدفذسلاو قرف قع _ىنراز لئايشتلا لو سعتم هشفاو

 عمال سيشلا نم نرقوأ 1 نما, كحلح كلذ يذلا غبص الج ايلف

 عئار ةيبرصلاب ىبط عبر امك هفرط دار رمهسلاو اسند نا ىلا
 عقاو رسنلاو دربلا ىشاوح قيقر ساد ليللاو ءابهصلا متعزانف

 عقاوف ملل هم اربكع نمو ةطقنا كعلا مد نم اهيلعراقع

 عقاربلا اهلع قش كعرادقتلا ان ربع 1 ناكر او ع تاتا اذا راكد

 عئاضو لاجرلا بابكأ دنعاانهل.. امناكلوقعلا بتلمدغاةدوعم
 أ هاذ ةدابصلا ىوتكمو نوصم انرسو ا ٍلصولا لظوانتبف

 عجاوسل | نوصغلا :قارطاب ثذالو اطقلا طراف ةدرو نع الس نا ىلا

 عيباصالا عادول ايامتع كتف ناس وبكب ركمسلا ريسأ ىلوف

 اضيا هلو

 قسفلاءاهرون ؛نم انل :ةيسااطيبكا دان مادللا ن نساك اجزم لييفل اهلك
 قرتعت لأللا نم ميلع ىئىشخا 00 مه ىبييدن اماذا ا

 قفشلا هدخ ىف 0 ميف قف تبرغام سمشلا نا قلب 7

 وهو مقر لأ ةباخ قف تيب ةديصق نم هلو

 0 ام هللا تركت دق ىناك ىتح قرف ميسنلا َّ دار

 ينيب نيتدحوملا نيئابلا 2 ككيابو ىلاعت هللا هيحر دادغبب ةيامعب 0 رشع ةلس ىف هتافو تناكو

 قاكرخالا قدر اقلا)

 فر نم ىعفاش. ا ميقفلا ىنايورلا ده نب د هكا منذ لدعم نإ دحاولا دبع نساحل اويا

 0 ةرافايمد ىسرافلا ده نب رفاغلا دبع نيسحلا ابا عع 0 امهذم م.مايأ كك لصافالا

 0 رهأز هنع ىورو ىعفاشلا بهذم ىلع هيلع هقفتو ىنورزاكلا نايب ند : هللا دبع ىب دأ نمو

 ككل ماظن ريزولا ناكو رايدلا ككلت ىف ةرفاولا ةمرعلاو ميظعل ١ ةاجلا هل ناكو ةربغو ىماجشلا رهاط

 ا را ظنزغ لخدو ةدم ابد ماقأو اراخب ىلا لحر مالضنا لامك 2 ميظعنلارب 7

 لكما مث ةسردم ناتسربط لماب ىنبو ثيدحلا عيهسو مدع قلعو ىزورجلارصان سلجم رضحو

 وهو بهذلار خب اهنم ةديفلا بتكلا فئصو اهعماجب ىلماو نابهبضأ مدقو اهب سردو ىرلا ىلا

 دك ك1 كتاشكإو قالا كباتكو ىمناشلا 00 صيصانم باتكو نييعفاشلا بسك لذا م

 نم اهتيلمال ىعفاشلا ب 0 كت :>اول لو وهب ناك < هدأ هنع لقنو نالخلاو لوصالا 1 للصو نموملا

1-2 1-04 



 عا[

 ناودعلا كامك لح اصض' تلخ ند ليعيسار هاطل] ى دا نيبو منيب كاك ةيبكر اعشاردل

 1 قوسثو اسنم ءىشي تينا ةلاطالا ةفردجال 0 اةدوجوم ىه ه» دئاصق ىف را 5

 خس ثلا هيلع ىلصصو رصحب ةيامعبرأو ندرشعو, ع عيش ةيس كوالا ىداكك نم ن د كلذسل ءاعبر ا

 ميمحر قيس ىنب دنع نفدو قدصلا ىلصم ريشا تحاصا قولا 00 نإ لف دعا

 ةلمدم نيس اهدعبو اهر هننكو ماللا ديدشتو ةيعخملا نيغلا جرتفو ميما ع سلغم 2 و نيعمجأ هللا

 وبا ظفاححلا ركذ ىيشاهلا بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع ند ىلع نب ديصلا دبع دجتوبا
 ةيامو عبرا نس ىف دلو هنا اهنم 3 ميف ثناك هنا دوقعلا روذش باتك ىف ىروجلا ند جرفلا

 نوعبرأو عمر ١ دلوملا ى اهبنيبف ةرجملل نيتس ةنس فر ىصتملاو حافص هلا دلاو ىلع نب دهن ةوخا دلوو

 ةيامو 0 ممخ ةنس قفروكذملا دمصلا دبع قوثو ةبامو نيرشعو ثس لس ىف دهم ىونو ةنس
 ةربجبللا نايسمح ةئس ف ةيوعم نب ديزي رح هنا ابنموإ لس نوسيخو عسن ةافولا ىف اهبنيب ناكف

 ندا ديزي نال ءاوس فائم دبع ىلا بسنلا ىف ايهو ةيامو نيسمخ نس سانلاب ديصلا دبع جو

 دبعو ديزي نيبف قائم دبع ند سمش دبع نب ةيمأ ند برح سر ىص نايفس ىبا نب ةبوعم

 هللا دبع ند ىلع ندأ دمصلا دبع ىلا ةسيخ فانم دبعو دمصلا دبع نيبو دادجا ةسومخ فانه

 اننا اايهو روصنملاو حا جافصلا تكردأ هنا ابهلمو فانم دبع ند مشاه نر تلطلا ع ند ساغلا نبا

 ف يلا ف 0 مل ةداج مع وهو ى هداهلا ككردأ | هنا معو وهو روصنملا ند ىدبهلا كردا م هيخأ

 مع معو نيندو 1 " معو نيسولارب هأ هيف سلجم 0 نينموملا ريمأ اي ديشرلل اموو لاقو تام همايا
١ 

 دعو 89 لس 0 1 0 ديشرلا مم دأ نه ن 0 ل كك ةيع 0 حم نينموملا ريمأ

 0 ند ةدحاو ةعطق ا رغب ملو اب دلو ىلا ا اب فام هدد :| |[ اننمو 0 خللا

 0 ديصلا دنع] . نأ ههران ىف قروطل اريرج ساركذو

 عسا ةئس ىف دلو ةريغ لاقو دادغبب هئافو تناك ةريغ لاقو ةبامو نيعبسو سيخ ةنس ةرخالا ىدايج

 سف 0 ىلا ةريبك ممأو ملع | هللاو ءاقلبلا ضرا د ل ايقو

 رثخك 1 ةرديغ رخآآ.نفا ىهعو برطلا ةرثك ع نم ةلداع « « اهلوا ىلا هناديصق ديصق روهشملا ر ءاشلا تاّيقرلا

 كك نودشتتلا ب ءاذل أو ءاثلاب رغتاور أ دق ليف كنب د دأو هانا ا 0 ءدبذ رغب  ىبصلا

 ىلاعت هللا ءاش نا هيخأو ةدلأو رك كابسو

 نكد ءارعشلا دحاروبشملا رءاشلا ككاب ند نسحلا ند روصنم ند ةكضلا ديع مساقلاوبا

 ءاسورلا ىغلو دالبلا يات رطفلا ملقا الف زو تراثا اال كلك كلت ةرو ناوي اسيار نيرتكلا
 هلوق ةرعش نمو هنزئاج اولزحأو مح دمو



 عاا

 كتاكر كاعناللا اخ نا هجرت قانحلرح لئالاة سل اهمال يم رحم يدعلا_نب دع ل ضفلا لأ
 زي 1 ,.يشلا عولط دعب دحالا موي قوثو ةياهثللو نبرشعو عبس ةنس ىف هثدالو

 5 0 لاعت هللا ا قرشل ١١ بناجلا م زيخلا ١ ةريقم قييلرطلا كيف ىذا دادس ةيايعبرأو

 ايلا ”نوكسو ميجلا ضو ةنلثملا ءاثلا مضي ”راجتو تنبت <ىربا, تبلطخلا دج ىف مدقلا اهك نونلا , مضد

 ل قب نيكل لود اطوال غرس تالا ةقيردل ءار اهبل 1 ةاسلا
 ءكفوافلا نافك ان لئابسرلا بحاسص ىدادغبلا رصن ند ىلع ند دج ندا د

 هللا.ءانش نأ تانهوالا ديعرةمجرت:ق اثيهركذ *قابيسوىكلاخلا اك دبع .ىضاقلا وخاوهو تلق

 تيب ىندشناف مايق دد ناك هنال تيف مث اليل : اليلق «دنع تدعقف طساوب هوم ضرم ىف ناكو لان, لاق

 : وهو ربزعلا ديعر عن ئبا
 علك موي دعب ككلاخا ايف. ةءوت لخ ندم تكطاحل عنتم

 فبينما ذك ىدشناف هيف قون ىذلا مولا ىف زمنا نب رضنا ابا ثدع روكذملا نسحلا وبا لاق مث

 ضل ترك ملل | ككل لا ا ل ةونا هنأ ىقيرط ىف تربخاف تفرصناو هنءدوو

 نما اكوا يزد ا نلعووا:لاقر د ةدجرتا ىف ككلذ وبران ثركذ دقو روكذملا.نسحلا
 اقم ةلاقلا | ردم وردى هد ؟ىقالقفهافرر تدك 14ج طنا نيش اباداح س١
 لئاقلا ثنا .لاقف ككتجاح ام تلقف قرشملا لها نم لجر لاقف

 تا ءادلاو هيا لا كت ةربخد كام نويسلاب كيلا مل نو

 ا

 تلم ككانلا خلع قدر الا نخل ناك انين ىضيف مهن ثتلقف ككنع هيورا لاقف 8 تاقف

 لداقلا ثنا لاقف ككتحاح ام تلقف برغلا نم ثرهان لها .نم لجر لاقف

 5 داو ءاأ كك احتمالا تيتصوخلا ةربغد افنام نوىيشلاب كثب مل نمو

 برغملاو قرشملا ىلا لصو فيك تبجعو معن تلقف ثكسع هيورا لاقف معن تلقف

 ء.-_عل ةللاب : ملعلا لها نم ن اك ىسلدنالا ىسبقلا سلغم ند ديسلا ند دمحا نب زيزعلا دبع دجت ويأ

 ءالعلا ا ندع !تددالا ردو اماما زضلم 5 سلدنالا نم لحر اييبف هيلا راشم ةيبرعلا

 ا ىلعو داصلا نزرح 8-5 ةرك ١ قيس دقو ضصوصفلا كتاننك بح اف ىسرلا نسحلا ند دعاس

 تككلذ نمف نسح رعش هلو دافاف دافتساو دادغب لخدو رصمب ىدريجتلا بوقعي نب قسوب بوقعي

1 
- 

 كروم دد ىف ناكلور كا دلع اء الب 0

 مخ امف عمدلا ضيفي ىتلقم ع 000 0
 ال

 ضرس تال 'ضرعب ىتا نكلو اقوشراز انو . . 1 0 1 5 هك . .
_, 
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 ررغ ها 0 ةلواجلا,. نكس مف ةلورء ام .ورلاو ءا ارزول او تواملا جدمو دالبلا ىناط ىلعملا اةدوج

 هيلا بيكي الخ رغأ مهدا اسرف ةاطعا دق ناكو جنا ل كو نيا ذل

 هثازروو سم رورار و دفا د .(لضنم .هقالخا ىذلات تكلل 5 اب
 ةنايجس هضرأ تكدظعل ةديذانه هلال ديصج] 5 أ نرطلا انءاج دق

 هداول ل دقع ف ةرعلا ببيسس اًكعمر هتثعيف 0 لا أ مل ١

 ذا ند نا كجايدلا اسم ا هورعأ ى لع رع تلم لاشخت 5

 هداشحا ق ضامف ملم صتقاف ةليمج حابصلا مطل م

 هدافكأ نم نسحلاو اعو تام ةنامسأ 3 1 0 ال تم

 نال يس سا لا
 هثارسأ ند م (قرطلا نركي ىبح اهلك نساحاملا نرطلا ل

 كفيسا قا هلو ةيلإ قيس هنظا امو عا أ ددالا ةباغ ل <تلاو ٌ هل قل عقو نئدلا ىنعملا أذهو

 هلوق اهتايبا ةليج نم ةليوط ةيمال ةديصق اضاةلودلا

 لكحلار قلد نانا يروم ونا ىر داتكو أ دان ترجض ىدح ئرللاب ىف تدج دق

 نعال يدخل اك قلخاف انك لاونلا ذخا ىف فرت تنك نا
 كاما الد انندلا بعصا جسنحرت هلموأ نق 2 ككووْحَل قي ملل

 لوالا تيبلا قنعا ئرتحملا لوقب ماملا هيف ىنحملا اذهو
 ءادبالا ال اك هدد ةردوتلا اص ظشحو كتر ذا ادعكدرجف ىنا

 ءاضيبلا دنلا قكلن اتنين اندم" تدوس كودب ىدنك“ جحا

 اقل نوصل 2 ينو تبل ا 5 دوعلاسو يتحلل _-طقو

 ءافج وهو حار ردا تتوج مب ةعبطق ات نانلا ىف 5م يع نقلك

 ريمأ ىعارخلا هللا 52 سد بلطملا حدب ةركذ مدقملا قىعازخلا ىلع ب لعد لو انضيبا ةانخم”قو

 ىلا ةجاج للك لسد قرن ف تلاينالا : سانت 3 دور انا فك قلو 2 «كارارع
 هيف رصقب م مهتمو هيفوتسيا ند مهنمف ةلايعتسا ثترثكاو ءارعشلا ه'لوادل قورطم ىنعم وهو اهنداعأ

 ىلمجعلا د لا ىقاعت 0 2 ن | ةركذ ىنالا كيوكعلاب فورعلا ةلبج نب ع هذ 2#

 ديت رشم ياللا قمار سى ايران للا د ل ايضا _تاييادق
 مسيح ىف طارفالل رجم :بذعلاو , مكترز,نابضالا ,نم مقرصتخاول

 حدتماو علا علا نطو تفس ري ناويد هلو نيجي ةرعش مظعمو روكذملا رصن اردت لإ انعح
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 دوحلم ربقلا ىف نم ةرايز ىذه: ةرئاز ثكتءاج دق جورلا هذسو
 نابغر هي كاَط هلم 0 1 اهل كتانفالا ةذه أ ليقو اب يؤ هلو

 رفعالا بارتلاب ككيجو ترثسو رفقملا ءارعلاب كدت ىبابب

 ريقي مل ايحاض تكبجو تكرتل  قيلارثا ىرا نآاردقا تنكول

 :ةدحوللا ءابلا تفر« ةيطعلا وللا رك سارا ستقام عروة يلاعت هللا يصر نييح ع للا
 ةروهشم ةنيدم صيحو هللا ديبع ىدبملا ةمجرت ىف ةبيلس ىلع مالكلا مدقن دقو نون ىفلالا دعبو 3 7 00 أ 5 0 ب 55 9 21 6ك . ءاالأ

 كلدكم هدا 0 ا ١) دنع نب دج نب هللا دبع ني زبزعلا دبع مسقلا وبا

 ةدامثاتو نيسمحخو كمل 3 ةنس رود اسيل لزن نييعفاشلا ءابقف رابك 6 م مسقلاوبا ناكو هنقو ّ ناببصأ

 قدا ىبا نع هقفلا ذخاو ةثافو نيح ىلا اهنكسو دادغب ىلا لقتنا م نينس ابد هقفلا سردو

 6 ذخاو ن 0 ند ناضل د ثوم دعد ىنبار ةسالا ةماح ودأ شلا ةقفن هيلو 6 ىزوركلا

 رد هك لعد دجحسمر قدا ذعيد سردي 0و قافالا ل ادا نم + مهريبغو دادغب ويش ةماع

 ذادغتت نعل هادا مناور طلاس هوتفلل عماجلا ىف ةقلح هلو عيبرلا ةعبطق نم نولخلا دا

 ناكو لازسبعالاب مهني ناكو هيلع ةناتم ىلع ةلادآ ةديج ةوجو بمهذملا ىف هلو ريثك قاخ هب عفتناو

 همال ةدجن نع ميا ذخاو ىكرادلا نم هقفا ادحا تيار ام لوقي ىنيارفسالا دماح وبا رفا

 كغ ىتا اهيرو اهيف ىنشي ل 5 ركفن ةلكسم هثءاج اذا ناكو ىكرادلا دهن ند 8

 ككاو لوقف تكل د قد ١ لاقبف اهبنع هللا ىضر .ةفينح داو ىعفاشلا نيمامالا بهذم نالخ

 نم ىلوا كييدحلاب ذخالاو !ذكوناذكب ملسو هيلع لا 8 هللا لوسر نع نالف نع نألف ثدح

 سيخ ةنس لاوش نم تلخ ةليل ةرشع ثلثل ةعيجلا 2 دادغبب قوثو نيمامالا لوقب ذخالا

 صا لوالاو ةدعقلا ىذ. ىف قوث هنا ليقو ىلاعت هللا همحر ةنس نيعبسو فين نع ةياهثلثو نيعبسو

 008 !! لاق ناك, اهدعبو ةحوعفم ءارءىلإلا دعبو:ةلسبلا لادلا تف ىك <؟,انلاو ايما دتلا ك
 ل متل أ نداردرعلا ةعر 0 1 نايبصا ىو نم ةيرق ابن | ىنظو اد ىلا ةبسلا ةذه

 0000 ماعا هللا كر ادلا دبع

 ردطف ند َج اجلا ند ناب نب دييح ند ئانن كَ ددوحا| ند نيم ند ريع ندريرعلا دبع رصن وبأ

 : نبأ
 هانم دير ند دعس ند تيعك ند ةعيمر سرج نب دعس ند حاب _ نب حازر ند ورمع نبذل

 ككيتشلا] نسخ نيب -_ اديحم | أرعاش ل د هرعد برست !أ 1 ةيقدو ىدعسلا| ىعيمتلا رم 7 ميمث نبل
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 كله

 اهراكتبا قوبغلا تالابحب ٌلِصو اهّرايخوادف لودعمريغاهب
 اهران ناظيفحلا قاخ تركذ اذا ' ةييظع لكر زولا ميظع نكس كر

 اهراقعو اهريخالا قوق هلفاجلو رغاص ريغ انهساك كنذح

 اهراعتسا هيتنجو نموا سمشلا نم مفك قرحت ساكلا داكب ماقف

 اهر ان خارلا اهمادسقا, نم نعت انكنف ابهخور عتصعمتي انيةباس اناث

 اهر اداف هدذخت ندم انشهف د ءافنكم :تايضاكك لقط .تقسلك نسم ةدروم

 اذه ىف روكذللا نابغر نب هللا دبع نب بيبح نأ ءارزولا رابخأ باثك ىف ىرايشبجلا ركذو

 ندر اذ تب ل راكو ءاطعالا دلقتيب ن اي ررصنلا ةفيلخلا مايا ىف ابناك ناك بسلا

 لوم هنأو مالسلا ظهديديب ناشر نأ نيعشم بسند حيل و ةدلو نمرعاشلا نجلا ككيد نأو ةيامو

 افاتعلا

 نيفص ةعقو ىف معم هلو ةيوعم صاوخ م ناك .ةيلسم ني بححيو ثلق ىربفغلا ةملسم ني ----

 ايبنع هللا ىضر كع نب ىنسحلا هيقلف همام ضعب هيا ةيوعل رمالا رقتسا الو هل 0

 0 ك0 أبسو ةايند ري يل هللاو ب 0 هك اقف

 ا هللا لاق نوكتف لوقلا تنسحا لعفلا تءاسا ذا ,سكتيلف:ككليد ىف فك دعف

 لع نار لد لاك © ىلا جت لاق اك تكنكلو ايس رعجلاو المع اوطاخ مهبونذب اوفرتعا نورخاو

 نيننثا ةنس ابد ثامف ةينيمرأ ةيوعم الو نيكل دبعويأ اذه بيبح ةينكو « نوبسكي اوناك ام مهبول

 ابي ناف ايثد اههسا اهاوبب ةيراج نجلا ثكيدل ثناكو دنس نيسيخ غابي ملو ةرجسملل نيعبراو
 هلوق ككلذ نيف اهيف لزغنلا نمرثكاف تكلذ ىلع مدن مث اهلتقف فيصو ةمالغب

 الذ كيندال قل

 دعف دقف

 اههيف هلو

 اهيلع مايحلا عاط محلل اع

 الاطلو ىرثلا اهمد ص

 اهحاشو لاجم نم ىقيس منكم

 اصحلا ىطو امو اهيلعن قحوف

 نصا مل.ىتالاهتلعق ناكام

 اهتح ىاوش قع تلد نيكل

 م -
 م تيور

 تردقا مددت شارف ورث تءاج
 انل تثعب دق ىنبع ةرق تلقو

 ةعدوم هيف ىماظع ثكانه .تلاف

 اهيديب ىدرلا ريث امل ىنجو

 اهيتفش نم ىتفش ىوملا ىور
 اهيدح نلع ىرجت ىسعمأدنمو

 بييلعت نم ىلع ْيعأ ءىعش

 د0 را كر ركستللا
 اهيلا مالغلا رظن ندم تتار

 ديجلا هناز ارحن مهلا تلطف

 دودلاو ضرالا ثتانب اهيف ثيعن

 دو لسم



 ا

 ايمهداقنتعاو اهبههاذي ةنوهشم مالكلا ةستكو أ لازحعالا تتقدم لع فالاقم اكل ةةلردعملا رابك

 منظف دابع نبي. بحاصلا ىلع اموي لخدف ايش نرعي ال ايماع .ناكو ىلع ابأ ىبيسيب دلو مل ناكو

 تقدص بحاصلا هل لاقف ملعلا فصن ىعا ال لاقف ةلئسم نع ملاس مث هتبثرم عفر و همركاف املاع

 نيتيامو نيعبراو عبس .ةنس مشاه ىبا ةدالو: تناكو رخالا فىصنلاب مدقل ككابا ىناالا ىدلواي

 00 دا دغر ةيابفاتو نيرشعو ىدحا نس نابعش نم تبقي ةليل ةرشع ىتنثال ءاعيرالا موي فقوتو

 مشملا ىوغللا ديرد نب دهتركب وبا ىفوذ مىبلا ككلذ ىفو ىقرشلا بناجلا نم ناتسلا رباقم ىف
 ديعدو ءارلا همك ميلا نوكسو ةليبملا ءامحلا مضي نارمحو ىلاعت هللا ءاش نا ةدلاوركذ ىنايسو

 ءابلا ديدشتو ميبحلا مضي ىابتجلاو نون ىفلالا دعبو ةدحوملا ءابلاو ةزيهلا ستفب ناباو نون ىفلالا
 ءايلعلا نم ةعامج اهنم ةرصيلا ىرق نم ةيرق ىلا ةبسلا هذه ةدحوملا

 منت نب ديزني ناتغز نن'هللا دبع نب تتيبحا ني مالشسلا دبع نب ناتغر نب مالسلا دنع دولا
 لوا ميو صمح ةنيدمب ةدلومو ةييلس لها نم:هلصا روهشبلا رعاشلا نجلا كبد بقلملا ىئلكلا

 كامل كرد ناكو ايراحم ذخا ىربهفلا ةيلسم نب بيبح دي ىلع هدادجا نم ملسأ نم

 0 ماشلا قرافي ملو لالا ةلودلا ءارعش نم ودو ايل يك ايلتس انيلع لضف مهل ام لوقيو

 ى ثار ا ات اعيشن عيشتب , ناكو دحال ايدضتم الو ةرعشب اعيتنم ةريغ ىلا الو قارعلا ىلا

 ةياغ ىف ةرعشو هثرو امل افالتموهللاو ىصقلا ىلع افكاع اعيلخ انجام ناكو هلع هللا ىضر نيسحلا

 لخدف نجلا تيد دنع اسلاج تنك لاق ىديبزلا ككلبلا دنع نب ده نب هللا دبع ثدحو ةدوجلا

 ةرعش ىنم ريثك هبف اريبك اجرد ةالضم تح نم نجلا كيد جرخاف ةليع ارعُش ةدشناف ثدح هيلع

 ىتف اذه لاقف هنع شلات ير اتيلف ىكلوق لعب نفتساو اذهب بلدك ئهقااناكاقو هبلا ملف
 مسلو ءاكذو بدا هيفو سوا نب بينح .هفساو مامن ابأ ىنكي ىط نم هناركذي , هساج لها نب

 ب نجلا كيد دلومو ةاثرو ماهت وبا تام نا ىلا نجلا كيد بقلجلارمعو ل اق عبطو ةحبرف

 هد دو تسوا سيخ ةنس لكوتملا مابإ ىف قوثو ةئس نيعبسو اعضي شاعو ةيامو نيتسو ىدحا

 ملوصوب نجلا ككيد عميس كاييعلا جادتمال رصم اذضاق صيخمب ااا املو نيتنامو

 ابد وهو ةرأا> ىف ساون وبا دصقف هيلا ةبسنلاب رصاق منا نسماون ئبال ربظي نا افوخ ملم ىفختساو

 جر خا هل ىوق امل لاقف ةدصقم فرعف ١ ميل ةيراجلا تلاقف هيلع نذاتساو بابلا قرطف

 تكلوش قارعلا لها تدنفدقف

 اه اذالف هد نما وانا" اكناك ايل اوك لطم
 ىهو تايبا ةليج نم تيبلا اذهو هفاضأو هب عيتجاو هيلا جرخ كلذ نجلا كد عميس ايلف
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 لوقي اهنفو انعيجاو اهنسحاو هبتكر بكا وهورصعلا لهأ نساع»م ىقرهدلا ةيبني: ىيلاوتلا ند هلو

 ىلاعن هللا ءاش ع نأ ةركذ ىتايسو روهشملا ةىردنكسالا نعاشلا سفالف ن هللا ريصت رصن جونف الوب

 ةييدقر اكفا راكبا ةينعبلااو اعِضا تانلا

 ةيعلا كنج 00 مهدعب 00 00
 ءىشو ديحولا سنومو برطملا هنع باغ نو ةعاربلا ّرسو ةغالبلا رحسو ةغللا هقف بانك اضيا هلو

 راغشنا' ملو هغالطا'ةرثك ىلع شلالذ انييفو.كلاوخاو مهرابخاو#ملئاسزو شانلاراغشا انهبف عتيج ربثك

 اس هللا هيحر ةيايعبراو نيرشعو سن نس قوثو ةباهثلثو نيسيخ ةدس مثذالو تناكو ةريثك

 ةبسنلا ةذه ةدحوم ءاب اهدعبو ةروسكم مال نلالا دعبو ةليبلا نيعلاو ةدلقملا ءاثلا سفب ىيلاعتلاو

 ءاّرف ناك هنال ككلذ هل ليف ابليعو تلاعثلا دولج .ةطابخ .ىلا

 نباو مساقلا نبا ىلع ارق ىكلابلا هيقفلا نونعس بقلملا ىخونتلا ديعس نب مالسلا دبع ديعس وبا

 اكلام انكردارقفلا هللا بق لوقي ناكو هيلا برغملاب ملعلا ىف ةسايرلا تبتنأ مث بهشاو بهو

 هنودلا بانك فلصو برغملاب لؤعملا 0 ىلعو ناوريقلاب ءاضقلا ىلوو مساقلا نبا قاع انأرقو

 ناكو ناوريقلا لها ديتعي اهيلعو ا نع اهذخاو هنع هللا ئضر ثكلام مامالا ٍثمهذم' ف

 انهلصاو قارعلا ن م ةعوجر دعد ىكلاملا هيقف 1[ 20 نب داو سن وادا تفمشت» ف عرش نم لوا

 ةكشنااكو 5 هنع اهبتكو ناوريقلا ىلا دسا ابد ءاجو امنع هباجاف مساقلا احا اهلع لاش ةلوسل

 اهلئاسم ضعبل سحاو انهويو اهرثكا نونحس :بذرف ظبترم ربغ ىنلاعلا ىف ىهو ةيدسالا ىيسن

 نسم مل لصحو نون ابهيف 2 مل يقي اهنم تيقبو بهو نبا اطوم نم مدياور نم راثالاب

 فككلام بهذمرشتنا هنعو ةلثم ثتكلام باح ا. نم دحال. لصخت م ام ةذمالتلاو باحالا

 هللا ميحر نيتيامو نيعبرا دس بجر ىف قوثو ةبامو نيتس دنس 5 كتناكو برغملاب هيلعو

 ةيناث نون واولا دعبو نونلا مضو ا اعلا 2 ابمهيضو ةلهبملا ن معلا لعب نونحسو ىلاع

 وبا ميف فلص دقو معضوم نع سيلو اهحرش لوطي ةيبرعلا ةهج نم مالك اهمضو نيسلا ينك فو

 ام لك ىف ديج“ ودو ىغبني انيك هيف مالكلا قوتسا دقو هيلع تفقو ءازج ئسويلطبلا ديسلا نب ده
 انونحس هنويسي برغملاب نهذلا ديد رئاط مساي ناودخس بيقلو ههيجرك كثمدقت دقو هفنص
: 2 00 
 هداكذو كرات لدا تا

 نب نارسح نب دلاخ نب مالس نب باهولا دبع نب ىابجعلا دهم ىلع ىنبا نب مالسلا دبع مشاهوبا
 نسم ةوباووه ناك ماعلا ند ملاعلا رويشملا ماكتملا ةذذنع هللا 2 نافع ع نايثع لوم نانا
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 باتك ىف هنع ىليبسلا مسقلا وبا لاق ىرفاعملا ىريمحلا بوبا نب ماشه نب ثكلملا دبع ده وبا
 ايسسنلا ماع ىف امدقتم ملعلا لي روهشم هنأ ملسو هيلع هللا .ىإص هللا لوسر ةربس حرش كفنالا ضور

 عقو أم 2 قى باتكو ابكولمو ريح باسنا ف باتك هلو ةرصبلا هدر هلصأو رصم نم وهو وعنلاو

 ىلاعت هللا همحر نيتيامو ةرشع. ثلث: ةنسرصي قوثو ىل ركذ اهيف.ببرغلا نمريسلا راعشأ ىف

 نبال ريسلاو ىزاغملا_ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريس عميج ىذلاوه ماشه نبا اذهو تلق

 ندا الريمس ةفورعملا س انلا ىدياب ةدوجول ١/ ىهو روكذملا ا | اهحرشو 00 ابيذهو قع

 هجران ىف ةركذ مدقلا رص اث بحاص سنوي نب ديحا نب نيحرلا دبع ديعسوبأ لاقو ماشه

 ندم تلخ دليل ةرشع ثلثل ىفوث روكذملا 00 دبع نارضم ىلع نيمداقلا ءابرغلل هلعج ئذلا

 :رييحلاو نإاهذ هنأ لاقو ب باوصلاب ما اعا هللاو رصيب نينيامو ةرشع ىنايث مدس رخالا عيبررهش

 0 ار مث ةروسكم ءاف 1 لكيلا نعلاو ميملا رس ىرئاعلاو هلع مالكلا مدقن دق

 رص مهتماع ما

 ةريخ ذلا بحاص مامن, نب دا لاق ىروباسينلا ىبللاعتلا ليغيستا ند دجهغ ند ككللا دبع روضنم وبأ

 “هن ىف نيفلوملا سار « مظنلاو رثنلا تانشا عماجو “ ملعلا ثاعلذ ىعار مقو ىف ناك 3 هقح ىف

 1 0 لبالا طاب هل 0 .لذللا 0 اجي 1 لا امأو

 لاكن لضفلا ىب ,!ريمالاا ىلإ !!:هليكيام كلذ 0 نم 0

 خت م ايرزلا تكول 0 ل

 عفرالا قدا ف دلقم 7 0 0 نبزي يطب لتر

 هر فاو ل 2

 دس ا ااا ما سارفا تصر مالكلا ناسف كلجرا
 عرسملا عيبر كلأإ] راثاب ىرزت اعئادد 00 قف تشقتو

 اهبهلت ىف قوش ران :تبكعيماو ,ىعلاظي يخوت ملف تنعي اهل

 5 ابني تكرهها :نوسسر قيئيغ تالق , قمر نع لوقت ملح ادجحلا هظللو
1-02 7 . 



26 

 نب ىلع هب اونأف ع ناوفس قرس عيصأ نب د ىلع هدج ناكو ةريثك ةرداونو ةرابخاو وه + ىش ىأ ظدسلاو

 ككلذب هيلع دهشف لاق لجرلا نم ابجرخا هنا دهشب نمد ىتويج لاققف هنع هللا ىضر بلاط ىبا

 مللا ناحبس اب لاقف هدنز نم هتعطق الا نيموملاريمأ اي هل ليقف هعجاشا نم عمطقن هد رماف ةدنع

 لاقف عيمصا نب ىلع ةانآ ةرصبلا فسوبب ند جاجلا مدق ايلف لكي ىنبك ىلصي افك اورتن ىودك

 .ككنيلو دق هد كلاغوتالم قهج له لاغتر يدا يع سفايلع فايملت اناقه ا ةربا نا ريمالا اما
 ىلع هاقبا ام نعطقال اههتيدعت ل هللاوو اسولف نيقناد موي لك ىف ثكل تبرجاو ةاجرابلا تكيس
 تيبس ظنس رفص فى قوتو ةبامو نبدرشعو ثل اث ليقو 0 نس ىعمصالا ةدالو كرداك كدب نم

 بيطخلا لاقو ىلاعت هللا هيحر ورب لبقو ةرصبلاب نيتيامو ةرشع عبس ليقو ةرشع عبرا لبقو ةرشع
 ةرجسلل نينايتو كتلث:ةسم تنيرق هينا دلومو تنس نينايثو اينامث شاع ىعيصالا نا عفلارك وبا

 نم ةانثملا ء ءابلا نوكسو ءارلا 2 ةاقلا مضي ببرقو ىلاعذ هللا هيحر هل دو لع فقا ملو

 ركب وبا هئينكو مصاع همسا قارتسلا 3 0 قئابررملا لاق هلا بقلاودو دحوم ءات اهذخبو رعت
 ءاملا ديدشتو يلا ءانظلاا طفو ميملا مضب ردبظمو 39 ةدج ىلا ةيسن ىعرصالاو هيقل هيلع تلو

 دق ةلهابو اهننحت نم ةانثملا ءايلا سنفو ةليهملا نيعلا نوكسو ةزيهلا رتفب ابعاو ءار اهدعبو اهرسكو

 ءافعلا و تالا نيبسلا ستنفب نارتسو لا عمد 0 17 ةدحوملا ءاآبلاب ىهو يل الكا مدقن

 رك كيلا 00 ف انك ء اناعلا وبأ لاق ةرسبلاب عضوم مساوهو نون فناالا ا

 هسفنل ىندشن اف رعاشلا ىمرحلا نمحرلا دبع نب شيبح ةبالق

 0 ىلع قبلارادوحت اهولمح امتظعا هللا نعل

 ابيطلاو نيبيطلاو تيبسلا لهاو ىبللا ضغبن اهيظعا

 هيكل نبا سحلا ةيلاعلا ىبا | ماو دس او ماسلا يل اكلااونا ٠ ةموراد

 افسا انل تثقبا دقل ىعيصالاب تعجف ذا ضرالا تان رادردال

 افلخ هيلع نمالو هلم سانلا ىف ىرث تسلف ايندلا ف كل ادب ام شع

 سائجالا باتكو ناسنالا قلخ باتك فيناصتلا نم 0 0 م تثيجعت لاق

 افكر كئافصلا تاقكر قزنلا فان و دو دنلارةروصتلا تاكو دا اكو هارخل همتاتكم
 بامكو لكلا تاتنكو لكلا تانكو سرغلا  قاح جم ا هاناقكو تاوثالا

 ا كك نانمألا تاكو اهم ل را ل ا 0 د ل جلا
 رداونلا باتكو برغلا ةايم باتكو.تاغللا'بانتكو السلا باتتكو ظافلالا بانتكو دادنضالا

 باتكو قاقتشالا باتكو برعلا ةريزج باتكو لادبالاو بلقلا بانتكو مالكلا لوصا باتكو
 ام باتكو ثابنلا بانكر ةلعنلا باتكو زيجارالا باتكو رداضملا بانكو رعشلا ىناعم

 ككلذ ريغو بارعالا رداون بانكو ثيدحلا ببرغ باتكو هانعم قلتخاو مظفل قفنا



 تكرس

 لقن مث ةراد ىف دغلا نم نفدو ةليللا ككلت روباسين ىلا لقنو ةيايعبراو نيعبسو نايث ةنس رخالا

 مسقلاوبا ةدلو مبلع ىلصو ىاعت هللا ايهيحر ميبأ بذجب نفدو نيسعلا ةربقم ىلإ نينس دعب

 . هب ىثر اممو ىثارملا هبف اورثكاو هئازغل سانلا دعقو عماجلا ىف ةربنم رسكو هتوم موب. قاوسالا تقلغاف
 حلابللا ل ىرولا ماياو [لاقيإ كف فاعلا لللزتم

 لاعملا وأ مامالا بام نفور املا ملعلا لها نصغرحتتا

 كعلذ ىلع اوماقاو مهمالقاو مهرباحم اورسكف دحاو يام عبرا نم اببرق ذئموي مثاذمالن تناكو
 الماك اماع

 ورجع ند حابر ند ربظم نب عميصأ ند ىلع نب كليا دبع نب بيرق نب ثكلملا دبع ديعسوبا

 نب دعس ند رصعا نب كلام ند نعم ند ةبيتق نب ملع ند دبع ند دعس نب ايعا نب سيش دبع نيا
 ملل ليق اهناو ىلهابلا ىعيصالاب فورعملا ناندع نب دعم نب رازن نيرضم نب ناليغ نب سيق
 رصعأ نبا ةلهاب نأ ليقو رصعا ند فكل ام ةارمأ مسا هلهاب نال ةلهاب مسأ ةنمسد فى سيلو ىهابلا

 ديبعوباو هللا دبع ميخأ نب د نيحرلا دبع منع ىورو مهربغو مادك ند رعسمو نيدايحلاو ج احلا

 قدادغب مر ةرصبلا كلها نموهو م ىئابرلا لضفلا وداو ىناتسجسلا مث احوبأو مالس ند رك

 هك اما لاقف ديشرلا ىلا ىعمصالاو ةديبعوبارضحا دق ساون 2 ليف ديشرلا نوره مايا

 ند ردع لاقو هئايغند ميدرطب ليف ىعيصالا اماو نيرخالاو نيلوالا رابخأ ميلع أرق ةونكما نا مهناف

 ىعدي ىعيصالارا مل ىلصوملا قحسا لاقو ةروجرا فقلارشع تس ظفحا لوقب, ىعيصالا تست هش

 لوقي هنع هللا 0 5 عي نابلس ن سس 2 0 ةئم دل ملعأ دحا ا ملعلا ند ا

 000 ند رمعم 0 انا ثرضح 0 0 ةيلأ اهريسيو لداسللا نم

 هةنانك نع ةدييعانا لاست دكا دليم تلقف ليلا ىف ككاتك مك ىل لاقف جدر ند لضفلا

 اراطيب ثنسل لاقف ههسو هئم وضع اوضع ثككسماو سرفلا اذه ىلا مث لاقف ةدلجم نوسيخ لاقف

 لاقف منئم ثغرف نا ىلا ميف برعلا تلاق ام دشناو ءيلع ىدن عسضأو اوضع اوضع ركذأ ثعرشو

 بانكلا ريسفت ىنزارتحالا ديدش ناكو هيلا هتبكر ةديبع ابا ظيغا نأ ثدرا اذا ثنكو هنذخاف ةذخ
 باتكلا ىف .ءدم دارملا ملعا الو اذك اذه ىنعم لوقت برعلا لوقي اهنم ءىش نع ليس |دافر سلا
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 امو هتحبرق ةدوجو هليصعتو هعبطب بجخغ» ناكو ده ىبا ةدلاو ىلع ةابص ىف هقفثو ابهنم ةيلك ىف

 قى ميلع داز ىنتح اهيف فرصتو ةدلاو تافنصم عيمج ىلع ىتاف لابقالا لياخم نم ميلع رهظي

 مسقلا ىبا ذاتسالا ىلا ىضم هنم غرف اذاو سيردنلل هناكم دعق هدلاو قون الو قيقدتلاو قيقحتلا

 ابد ىققلو دادغب, ىلا رفاس مك ل ملع ميلع لصح ىتح ىقييبلا ةسردهب ىنيارغسالا ىناكسالا

 عصرسعتو ىنتفيو سردب .ةنيدملابو نينس عبرا ةكمب رواجو زالا كك جب مث ءايلعلا نم ةعامج

 نالسرا بلا ناطلسلا ةيالو لئاوأ نروباسبن ىلا داع م ىنيمرحعلا ماما هل ليف اذبلف بهذملا قرط

 اهب ةباطخلا ىلوثو روباسين ةنيديب ةيماظنلا ةسردملا هل ىنبف ثكلملا ماظن ذوي ربزولاو قوجلسلا

 ميلا ثيتناو ةيثالا نم رباكالا هسورد رضحو مفيناصت ثربظو ةرطانملاو ظعولل سلج# ناكو

 كك ننصو ةعيجلا موب ربكذتلا سلج#و سيردنلاو ةباطخلاو ربنملاو بارما هل ملسم عفادم الو

 ظفاحلا فعج ويا لاق هلثم مالسالا ىف فنص ام ىذلا بهذملا ةيار» ىف بلطالا ةياهن بانك امنم نف

 ىناهبصالا ميعت ىببا ظاحلا نم ةراجا دلو هدايلع نم ةريثك ةعايج نم ثيدحلا عكس ةيثالا ماما

 خلت و هقفلا لوصا ىف ناهربلاو نيدلا لوصا ىف لماشلا هفيناصت نمو ءايلوالا ةيلح بحاص

 0 م بلطملا ةيابن صيخاتو هينبإ مل لوقعلا كرادمو ةيماظنلا ةديقعلاو داشرالاو ببرقذلا

 ككلذ ريغو نالخلا ىف دشرتسملا ةينغو قحالا رايتخا ىف قلخلا ثيغمو ةمامالا ىف مالا ثايغو

 ةقيبرط ىلع لزب ملو نيرضاحلا ىكا لاوقالا ل ةيفوصلا مولعلا ى عرش اذا ناكو بنكلا ند

 صضعب ىف ةرسمأ ةيلج ىلع فقو هنا مباشملا ضعب ىنربخا ةرخآ ىلا ةرهع لوأ نم ةيضرم ةديهيح
 نم مل عيتجاف ةرجالاب عمن ةرمأ لوأ ىف ناك ىلاعن هللا همحر دج أبا ثيشلا ةدلاو ناناسنكلا

 اضيإ ةدب بسك نم اهيعطب لزب ملو جالصلاو ريتخلاب ظفوصوم ةبراج هب ىرتشا ءىش ةدب بسك

 نكيت الا اهاصوأ هتعضو ايلف لحلا بسك اهتيبرت ىلع ريتشم وهو نيمرحلا ماماب تلمح نا ىلا

 نم الارمأ مفاد دقو ىكبي ريغصلاو ل ىو اموي اهيلع لخد هنأ قفئاف هعاضرأ نم ادحا

 مدطب ىلع جيرسصو مسأر سكنو هيلا ةذخاو 5 قش ةأر اكل يلق هلم عضرف امد هئلغاشو مهناربج

 نأ ىل_ع لبسي لوقي وهو هبرش ام عيمج ءاق ىتح ككلذ هب لعفي لزي ملو هبف ىف هعبصا لخداو
 نايحالا شعب هقعلب ناك هنا نيمرححلا ماما نع ىكحتو هّما ريغ نبل برش هعبط دسفي الو تودي
 عستل اه مرحم لا رشع ىماث قى ةدلومو ةعضرلا كلت اياقب نم اذه لوقف ةرظانملا سلجم 6 ةرتف

 لادتعاب ةفوصوم ناقنتشي ابل لاقي روداسن لامعا نم ةبرق ىلا لهح ضرم املو ةيام عمرأو ةرشع
 عسيسر رسهش نم ندرشعلاو سماخلا ةرخالا ءاشعلا تقو ءاعبرالا ةليل اهب ثايف ءاملا .ةفخو ىوهلا
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 ل ةليصب ىلا بكار اضنا نييرفلاا اذه اعلا ةفشن ةلاييلا وتلا ءاقلاب ران ل فسسف عل
 ىلاعت هللا هيحر ىشرقلاب

 ليقو نوميم هيساو نوشجاملا ةياس ىبا نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نب ثكلملا دبع ناورم وبا
 ىضر ككلام مامالا ىلع ةقفن ىكلابلا هبقفلا ىبعالا ىندملا اللا سيقما اريوسلا يتنرتلا انرو
 لاق 0 حامسب اعلوم ناكو ةربع رخآ ق ىبع هنأ لْيَقد ايهريغو زيزعلا دبع ةدلاو ىلعو هلع هللا

 ةيدابلا ف ليذهت 5 ا الرق انيكك نا انلا تل تل اذا

 5 عدا داغل اذ فتكتلللا دنع 0 ا ككل ةذع ااا 0 55

 رثألا دبع ند ريع وبأ لاقو نيتيامو ١ ةرشع .كثلذ ةنس روكذملا تكلملا دبع تامو ا اذا ىناسل

 دعدو ميلا جتاعفب نودجاملاو 5 هللا ةيحر نيتبامو ةرشع عمرأ ةنس لبقو ةرشع ىتنتا دنس ظنس قود

 وهو ريحالا شيبالا لاقيو دروب ارهو نوت وأو ولا دعبو ةمويضم ةييحم 50 مث 5 ةروسكحم ميج ل

 قكتلذج هلق روكذالا ككلالا دبع هلاو مغاوهو روكذملا ةنيلمن ئبأ' نب توقعي وسوي يبا بقل
 متانببد 0 ىلع بتقللا اذه ا هللا 500- بلاط ىبا ند 2 ند حا تند 0

 تكللا دبع ناك دوافوبا لافر ىناجرجلا ل ب هيلا كت علوا هاكح نوشجاملا ىمسف

 اطر دس اليود اذاه انكشف ليلا حيضفما زاهر نناطد اربلا ازيا لاف يانا نرحل ارا
 ىردكملاو ةياورو هقف هل ناك لاقو ةعرتكلا تاقبطلا ىت دعس نب دهم ةركذو وه ءىش ىا ثيدحلا

 دقو ردكنملا ىنب ريعوركت ىباو دهم دلاو ىبيبتلا ئشرقلا ويده نب هللا دبع نب ردكنملا ىلا بوسنم

 ردكنملا نب دجت ةيجرت ىف فراعملا باتك ق مدح ةبيتق ندا قوتسا

 سوي نب هللا دبع ند فسوي .بوقعي ىما نب هللا دبع ده ىبا نيشلا ند :ككللا دبع كاعلا وبا

 ملعا نيمرحلا ماماي قورعملا نيدلا ءايض بقلملا ىعفاشلا هيقفلا ىنيوجلا ميويح نب ده نبا

 منادام ةرازغ ىلع .قفتملا هتماما ىلع عمجملا قالطالا ىلع ىفاشلا مامالا باحصا نم نيرخاتملا

 ىم قزرو ةلدامعلا ىدهدلاو ركذ م دقن دقو .تكلذ ريغو بدالاو عورفلاو لوصالا نم مىلعلا قةندفلتو

 ميتال ازا ةدع ىف اهنم 0 لك عقب اسوردرركذي ىاكو ةريغ نم دبع مل ام ةدابعلا ىف عسونلا
14-101 
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 قاطني قاض كيبل ام مظع نم ىناف ككاذب قعر ككاش نم

 قانمإلا ىلع اهجنووم:تيبلقث ا. ايناو يكد ىلع«فعت نِنيم

 نب ةيما ىلوم ىكملا ءالولاب ىشرقلا يبرج نب زيزعلا دبع نب فكلما دبع ديلولا وباو دلاخ وبا
 للا دبع ني زيزعلا دبع ةجوز ريبج ثنب بيبح مال ادبع ناك اجبرج نا لاقيو ديسا نب دلاخ
 ءاملعلا دحا ثكلملا دبع ناكو هيلا 0 بيسنف هيما نب صيعلا ىبا نب ديشأ نب دلاخ سا

 نيبلاب ةدئاز نب نعم عم تبك لوقي ناكو مالسالا قف بسدكلا قنص نم لوا:هنا لاقيو نيرويشملا
 هعيبر ىدأ ع ندرمع لوق قلاش 1 ين ىنرضع# 0 يمحلا تنقو رضحعف

 نميلا. ىف ثعكيلا لوطت ثدرا اذامإ  تينعمريف نم دل قكييق كر

 ندثا شلاح فكربب !تذجاا انما , ابي ثمعبو وأ انيد تلو اح نكن

 نكح ملو هيلا كوعدي اما ىل لاقف 0 للع كمزع ةق نين ةثريخاف نعم ىلع تثلخدف لاق

 ترام كيعياظاو الر تف ربها هدشناو تمير ثا لزاما مادبم اهيركأل للا كاظيز نكات
 ةسيابمو نييعبراو عسن نس ىوتو روصنملا رفعج ىبا ىلع دادغب مدقو ةرجنلل نينامث لس هثاالو

 ءارلا ئيندبلاو ميجعلا مصب جرحت ىلإعث هللا هيحر ةيامو نيسيخو ب ليقو نيسيخ ةنس ليقو

 ةيناث ميج اهدعبو اهنحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو

 اضاف ناك تسزفلا يطلا ىركلا يحللا ديوس نب ركع نت تكلكا دنع وريعزببأ لاقيو ريع نبأ
 2 نم ل أر وك لها رابك نمو مهناقنو م نم وهو ىبعشلا دعب ةفوكلا يلع
 نرد تكلللا تبع دنع“فلتك لاق“ةثا ةرابمكلا نمو هللا كعايرد رياجت نع ىوزو هنع هللا يضر بلأط

 لاقف تدعترا دق ىنارف هيدب نيب عضوف ريبزلا نب بعصم سارب ءىجج نيح ةفوكلا رصقب ناورم
 دايز نبهللا ديبع عم عضوملا ذب رصقلا اذهب تنك نينموملار يم ااي هللاب كذيعا تلق ككل ام ىل
 نيراتخملا عم هيف ثنك مث ناكملا اذه ىف هيدي نيب بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا سار تبارف

 اذه ريبزلا نتن بثعصم عم هيف تنك مث هيدب نيب دايز ند هللا ديبع سأر تبيارف ىفقثلا ديبع 0

 ككلملا دبع ماقف لاق ثكيدي نيب ريبزلا نب بعصم سار اذه مث هيدي نيب رانخملا سار هيف ثيارف
 مميتلار رذتغإف الزم رميع 2 كلل ندع ضرمو هيف انك كلا قاطلا كككلد مدنهب رمأو هعضوم نم

 مدعم ضرمول الجر ىندابع تونا ىل اع ملال تدك ام مل لاقف .مندابع نع هفلخت نم لجر

 سكت ىطبقلاو نينس 8 نس ةيام نباوهو اهون وا ةيامو نيثلثو ثس ةدس مئافو ثناكو

 ناك قباس سراف ضو: ىطلقلا نا ةبيللا“هذه“هلجج لا ىف اظاارببكو دخولا هائلا نركسو ىاقلا
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 وهو كيدوذد فق ىنعلا اذه كل دقلو

 ىئحرش هنعرصقي اهل فصولاو سلا تت

 مسصلا لوخد نم ىلاخن ثيغام ىتم كنا انباوي امل تلق ذا
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 ةليدمب ةباسميخو نيرشعو عسن نس ةرخالا ىدايج رشع سماخ ىف هثدالو ثناكو ربثك ةرعشو

 لالخلا نبا ىنسويب ققوملا .ةيجرت ىفو اههبلا اوبسن اذبلف ناسيب .ةنيدمب ءاضقلا ةوبا ىلوتو نالقسع
 ىلا ةجاح الف؛ءاشنالا ةعانصب هيلع هلاغتشاو ةيرصملا رايدلا همودقو ةرمأ أدبم ةروص ءايلا فرح ىف

 بانك ف خلا ةرابيع هيقفلا لاقو ةدمهب ماقأو هب ةبردنكسالا رغن 00 قلعت هنا مث انبه ةركذ

 نسامحم نمو <«تكزر نب اصلا نب لذاعلا ةمجرن ى ةبرصملا ءار زولا رابخا ىف ةيرصعلا تكنلا

 ترد كر اكمل ا ىتلا م ءاضينلا ديلا ىف لد ىراوت ال ىنلا ا ىه لد ابع خرج امو همايأ

 فى هيدب نيبو هترضعب همادختساو بابلا ىلا لضافلا ىضاقلا رييستب ةيردنكسالا ىلاو ىلا ةرما

 اهعورفو ثباث اهلصاو ءامنلا ةديازتم ةكرابم ةرجش ةلملل لب ةلودلل هنم سزغ مناف شيجلا ناويد

 جالص ناطلسلا ةرازو نم ةرما هيلا لا ام ركذ مدقنا دقو « اهنر نذاب نيح لك ابلكا ىتون ءايشلا ف

 زسيزعلا ثكلملا ةدلو دنع هيلع ناك ام ىلع رمتسا هناف اضيإ هتافو دعيو دنع هتلزئنم ىف قرتو نيدلا

 ككللا هيع ريبدت ككلملاب روصنملا ك :تكللا ةذل او ماقو زبرعلا قوت الورمالا ذافنو ةعفرلاو ةناكلا ىف

 رايدلا ذخاو لداعلا تكلملا لصو نا ىلا كلذك لزب ملو هلاح ىلع اضيأ ناك نيدلا رون لضفالا

 عسيبر رسهش عباس ءاعبرالا ةليل ف ثكلذو ل.ضافلا ىضاقلا قوت ةرهاقلا ىلا ملوخد دنعو ةبرصملا

 ةفارقلا ىف مطقملا ب دغلا نم هتئرث ىف نفدو ةءاجف ةرهاقلاب ةيامسيخو نيعستو ثس ةنسرخالا

 ةيخولملا بردب ةسردم ةرهاقلاب ىندو هلثم نامزلا فلخ» نأ تابيهورهدلا نساحم نم ناكو 8

 ميقل امأو ةيامسمخو نينايث د محملا ل تسم تسلا 1 ابد سرالا 2 هنا هطخب تبار
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 م يلا يملا ةدلو ناكو ملعا هللأو 100 : 7 وهو 7 0 5

 عامس ىل ع ارباثم ناكو ثولملا دنع ةلزلملا روبك لضافلا ى تاقلا نب ديحأ سابعلا وبا نيدلا

 ل 13 ىفوتو ةرهاقلاب ةياهسيخو نيعبسو ثلث ةنس مرحملا ىف ةدلومو بببكلا :ليصعتو ثيدحلا
 ةارق بداحا ىلا مطقملا 1 نفدو ةياينسو نيعبراو ثلث ةنس ةرخالا ىدايج عباس نيبثالا

 دك تاق دادغب ل لاسر فقرصم نم ةرببس دق بودإ نب لداعلا ككلملا نب لماكلا ككللا ناكو

 هيظن نمربزولا
 قادو نامزلا نم -نالجا نسم ردهل نمو ربزولا ىلوملااهيااي



 روض

 تاكيععك ل لاق اهر كا قى ديعم وهو ا 0 دلعم يام نع رنمقت ام كنعيحا اذا قارو الأ 6 تاقيلعتلاو

 ةداقولا ةحارقلاو ناسللاو ىنسللاو « نايبلاو ملف 9 اقلا كفر دخل ىف ةديرخلا بانك قى ىناهبنمالا

 كل نبت ليارالاف عميس ام ىذلا لشفلاو « ةررطملا ةعيدبلاو « ةرجعملا ةبيدبلاو « ةداقنلا ةريصبلاو

 عئارشلا كويست ىلا ةيدهحملا ةعيرشلاكوبف « ةرايضم ىف ىرج وأ «ةرابغب قلعتل هن هر ىف شاع

 طباض وهو « راهزالا عدببو ؛راونالا عل علطبيو «راكدالا عرتقيو ؛راكفالا عرتخ» «عئانصلا اهب ”تكيحساو

 نودول اند ون ةجانل قا لب داوي نيف فك ءانقناةءاش اش نا.« هئالالب ككلسلا طيار « هثار 5 ككلملا

 ملاح ن نمو ؛ ةتفاصح ماقم,ىف سيق نباو « هتحاصف دنع شق نيا «ةعاصبريخ “ ةءانصلا لهال ناكل

 بيطخ دب ىلع اهبتك ةفيطل ةلاس .ر هل ركذنو هضيرقن ىف لوقلا لاطاو « هتسامحو « هنتح ايس قوريعو

 كليا ناطلسلا هللا مادا «ىهو كوكا ةباطخ هنيلوث ىف هل عفشتي نيدلا حالص ىلا باذيع

 لإ: هفسف امهتنا:مضراو املي وا الفقة ودعا داو 4 .مشبناو لال لوبقك هلايح: ليقف «ةددقتو ردضاخلا
 قنفرتللا هيلع لقو «انيلع لزببلا هب اخ الون اهنا دي ةللسيطخل هي قلع ادرار ةذه تكولمملا ةمداقل ءدتتك
 ربجح نم رجاه 6 اهركش اهلها ىلع بجوو ؛« اهركذ ضرالا قط ىلا ثاحونفلا ةذه عبمتمو : ابيف

 كركلا ةباطخ ىف بغر دقو « ابهعبص نع لاسب الف راهن اهلك لما ةليل ىف اًيراس « انهحلمو باذيع
 باذيع نو ماشلا ىلا ر صم نم عزنو * ببرق وهو سيتنللا اذه ف كوليلاب لشوتو « بيطخ ودو

 دوجوب قلخلات هللا فطلو:« قيغض لثاعروكذملاو ”ينع 0 اذاكر ككل ١
 ةهعلقلا ةذهو « هيف عدبا دقلو ةقهاش ةعلف فص ىف ملاسر ةليج نم هل او ' مالسلاو ل

 لالهلا ناك ليصالا اهبضخ اذا ةلمنأو نطل ما مهد :هنامطاوو لكك و باك ىف باغ

 ىلا هلوصو دنع ةدشنا ام اهنم ةنسح ءايشا اضيا مظنلا ىف علو ةريثك م 0 0

 اليلغ تارفلا ءام نم شا مل 1 او يار ازازسالك
 المخب عومدلاب ىنفج ناك نأ دهاش ىل هناف داوفلا لسو

 ديل ع ا ل ل
 دشنب ام أ أريثك ناكو

 ناما نبلك قواحخلاف من اهو كسا: داعسللا!!ذاو

 نابع ىبق ءاررجلا لسع مقإرالئاس ريسمانالعلا اين اهطلمار
 ةرعش نمو

 3 لخد انع تكثسغ نأ امل انلقو لكاللا انناود



 اي

 لايبع ام هنا .لفع عايجالا عفو ئتنلا هبطخ ىف ةداعسلا قزرو بدالا مولع ى اماما ناك ةروبشملا

 اسهبو بلح بيطخ ناكو نيقرافايم لها نم وهو هتحدرق ةدوجو هيلع ةرازغ ىلع ةلالد اهيفو اهلثم
 هناويد صضعب هيلع يس هنأ اولافو قادلخ نب ةلودلا لؤزس همدخ ف دلل بيطلا ىباي عينجا

 يلف سانلا (ىيجبل دايجحلا بل ةرميييطخلا تكلا! ةيبلف: اطلوزفلاراثك ةلودلا
 راشاف لاق رباقلا ىنوهو همانم ىف ىبنلا ىارو احلاص الجر ناكو ةلودلا فيس ةرصن ىلع مهقحتو

 ءاولاقل لاقلا ىلع اور دقولو « اولا هيلأ ايد نوربخ+ ال « كلذ واع باطخااب لاقو روبقلا ىلا هديب

 هللاو مهكسا « ةرم ءابحالا ىف اوّدعي ملو ؛ ةرق نويعلل اونوكي مل ممهناك ؛ الزم انساك توما نم اوبرش دف

 ف لاعب مث مقرف امك محمجتو ؛ مهقلخا ايك مهدجيسو 4 ميقلخ ىذلا مهدابا | مهقطنا اعدل

 ىلع هايور صقو ككلذ لبق نكي مل ةحهلو رون رثآ مهجو ىلعو مماثم نم بيطخلا ظقيتساف ميف

 اموي رشع ةينايث ككلذ دعي شاعو ابيطخ ملسو مهلع ميللا ىلص مللا لوسر ىنامس لاقو سانلا

 تاملكلا هذه اهيف ىنلا ةبطخلا ةذهو اهتكربو ةلفتلا فكلذ لجا نم ايارش الو اماعط اهيف معطتسي ال

 ةافولاو دلوملا ىف ةهحبرات ركذ نيخروملا نم ادحارإ مل بيطخلا اذهو ةعقاولا هذهل ةيمانملاب فرعت

 تنس ىف قوتو ةيايثلثو نيثلثو سيخ نس ىف دلو لاق هناف هخبرات ىف ٍقرافلا قرزالا نبا ىوس
 لاق عيماجملا صعب ىف تيارو ىلاعت هللا هيحر اهب نفدو نيفرافايم ةيايثلثو نيعبسو عبرا
 هللا لعفام هل تلقف مئوم دعب مانملا قداس نبا بيطخلا تبار ىبرغملا نب مسقلاوباربزولا

 ايدو رمجالاب نارطس اهيف هقرو ىل عفد لاقف كد

 ىباج نع نس اكينإو نيسحعم نع سدح ال دفع و

 ةانثم ءاث فلالا دعبيو ةدحوملا ءابلا حنضو نونلا مضي هئابنو اههرركا انأو مونلا نم تيبتناف لاق

 ناالا.دعبو ةيجعملا لاذلا نفو ةلمبملا ءاجحلا مصب قاذحلاو ةنكاس ءاه مث ةحوتفم ابقوف نم

 قاذح ءارعشلا رابخا بانك ين ةييتق نبا لاقو ةءاضف نم نطب ٌمقاذح يلا ةبسنلا ةذه فاق

 ملعأ هللاو دابا نم ةليبق

 كا ةدعسلا ىمصاقلا نب ىلع دحملا ما ىيبدلا ءاسق قفرشالا ىصاقلا ند ميحرلا دنع ىعوبا

 رادلا ىرصملا ىنالقسعلا ىمخللا دمحا نب رفملا نب دمحا ند نيسحلا نب نسحلا نب دهم ده
 هيحر .نيدلا حالصرصانلا ثكلملا ناطاسلا ربزو نيدلا ريجمم بقلملا لضافلا ىضاقلاب فورعملا
 عم بئارغ هيف ملو .نيمدقتللا قافو ءاشنالا ةعانص ينزربو نكيتلا ةياغ منم نكمتو ىلاعت هللا
 تادلجملا ىن هلئاسر.تادوسم نا ةرما .ةقيقح ىلع نيعلطما ثاقثلا ءالضفلا دحا ىنربخا رانكالا

 1.0 6٠٠6|
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 ىنم ناك امو ىدابنجاو ىيعس دعب ىل اذه لوقت ام ملسم وبأ لاقف تلعفو تلعف لاقو هبناع مث
 اكشف علا ةاذوس ةماىكنلكف واكو لو رابطك انجب كلذ :ثلجن !نايتكييخلا .نيانايدل لاقف
 كا معزنو ةيسأ ىنمع نظتت نياكلا تسلا |[ لبق, تكشفنب ادينا ل( بناكلإ ىباملا.؟ثكليع

 اهكرعي ةديب ماسم و بأ اهمال واخ اقنرم كل ماا كبقتر ا دقل سابعلا ند هللا دبع ني طبلس ندأ

 قىدلختالب قف ص مث ككلتقا مل نا هللا ىنلتق همالك رخآ ودو وقتل لل رمل رذدعبو اهابقيو

 وبأ ن اكو مكيديإ هللا عطق اويرضا 2 روصنملاو رسل ةوطيخو موقلا هيل | خف .ىرحالا لع هد كدا

 0 0 اذا اددا لا راش ل لاف و نينموملا ريما اي ىنقبتسا هدرض لوا دنع لاق دق ملسم

 عيبسلا ء اعيرالا 0 ليقو نينليلل ليقو نابعش نم نيقب سيحل و يتلا م هلئاق ناكو ثككنم ىدعأ

 دف نربادلا ةيمورد نيعرأ ةنس ليقو نيبلثو تس ةنس ليقو ةبامو نينلثو ع نس ةله ىنولخ لايل

 مجردأ ل انيلو ىرسك نتادم ن نوم اك الدو دعم قرشلا بنجلاب ةلحد ىلعر اينالا ندم برقلاب ةديلن

 ريما اي لاقف ملسم ىب د رما ىف لوقن ام روصنملا مل لاقف ةلظنح ندر 0 لخدف طاس ىف

 اه هللا ككقفو روصملا لاقف لتقا مث لتفا مث لثقاف ةرعش هسار نم تذخا تنك نا نمل
 روصنملا دشناف فككدفالخ لوا هيلا اذه دع 7 يمأ اي لاق اليتق هيلا رظن ايلف طاسبلا ىف

 رذاسلا كابالا م انيك يئودلا اد د رقتساف اهاصع تقلاف

 دشنأو هيدي نيب 2 ماسم ود او ةرضح نم ىلع رؤنمتملا لبا عب

 0 ابا لد 0000 نسا نيلا 0 تم

 داركالا نم ليقو محلا نم هنأ ليقو برعلا نم هنا ليقف ملسم ىبا بسن ى سانلا قلتخلا دقو

 ةركذ مدقملا ةمالد نأ لوقي كلذ ْف

 دبعلا اهرب غب ىلاح ةدبع ىلع يمن مالا ريش اك نسل كك

 4 تاتا ر دخل ١ لها 0 0 كا 2 قلد

 اهانب ةنكاس . اهدعبو ابعت ع ةاننلا ايلا ييتفو 0 71 نوكسو الا 0 ةيمورو

 ىرابلا هنع ربخأ ايك ابرغو اقرش ضرالا نقاط دق ناكو ندادملاب ماقا امل نينرقلا وذ ردنكمسالا

 كاذاذإ:ةروكذاملا ةيمور ىنبو اهلرنف ادم ئرن الزنم اهنم رثخ# ملف ميركلا نارقلا ىت ىلاعت

 ملعا مللا
 ا 2

 بطلا بحاص قرافلا ىف ةاذدلا ةئانن ند ليعيسأ نب نع ند ميحرلا ديع 1 0 بيطخلا



 ما

 ق ثاسدف قارعلا دضفو ناسإرخ نم رصن بريف ماسم ىبا ةكوش ثّدتشاو باوجلا منع اطياف

 نيثلثو ىدحا| ةنس لوالا عيبر ريش ىف هثافو تناكو ناذهه نم برقلاب ىهو ةواس ةيحانب قيرطلا

 نبا ىلع ملسم وبا بثو ظيامو نيثلثو نيتنثا ةنس مرحملا نم اتبقب نيتليلل ءانلثلا موي ىنو ةيامو

 اعدو بطخو ىلصو ةرمالاب هيلع ملسو ثسدلا ىف دعفو هسبحو ةدبق نأ دعب هلتقف روياسينب ىنامركلا

 اهنع تعطقناو ناسارخ هل تفصو سابعلا ىنب ءافلخ لوا دج نب هللا دبع سابعلا ىبا حافسلل

 عليل ةفالخلاب عيوبو .ةفوكلاب حافسلا رهظف ده نب ناورم لاتقل ركاسعلا ريس مث يما ىبب ةبالو
 براتلا اذهريغ لبقو ةيامو نيثلثو نيتنثا ةنسرخالا عيبر ريش نم تلخ ةليل ةرشع ثلثل ةعيجلا

 نب هللا دبع اهمدقمو ده نب ناورم دصقل افسلا ةبج نم اهريغو ةيناسارخلا ركاسعلا تزبجتو

 برهو ناورم ركسع رسكناو ىفاشك ىلع ةعقولا تناكو بازلا ىلا ناورم مدقتنف حافسلا مع ىلع
 لتق مبغلا دنع ىلا ةيرقلا ريصوي ىلا لصو املفرضم ىلا بربف هشويجب هللا دبع هعبتف ماشلا لا

 لقتساف روهشم هرماو ىلاعث هللا هيحر ةيامو نيثلثو نيتنثا ةنس ةجلا ىذ نم نيقب ثلثل دحالا ةليل

 ةرليدو ةعنطم ايل ملسم دال ميظعتلا ريثك حافسلا ناكو عزانم نم تقولا هل الخو ةفالخلاب حافسلا

 تقو لك ىف دشني ككلذ دنع ملسم وبأ ناكو
 اودشح ذا :ناورم ئنب كودمادددع كتزجعام نايتكلاو مزحلاب تكردا

 اودقر دق ماشلاب ةلفغ ىف موقلاو مهرامد ىف ىدبجب ىعسا تلزام

 800 ليف اي دل ةينر م ريمان سلا يردي 2-
 دسالا اهيعر قإودت ابهمنع مانو ةعبسم ضرأ ىف اهتنغ ىسعر نمو

 رابنالاب مئافو ثناكو ىردجلا ةلعب ئيامو نيثلثو ثس ةنس ةجلا ىذ ىف حافسلا كاما

 دنسلا, نم دمجلا ىذ نم, تلخ ةليل ةرشع ثلثل دحالا موب روصنللا رفعج وبا ةوخا ةفالخلا ىلوثو

 ىقبو هلتق ىلع مزعف ةيلع روصنملا بلق ثتريغ اباضقو تاس ملسم ىبأ نم ثرددص كيب وهو

 ملسم ىبارما ف ىرن ام ةيبنق ند ماسم اموب لاقف ةراشتسالاو ةرمأ ىف هبارب دادتسالا نيب ارئاح

 لزب ملو ةبعاو انذا اهتعدوا دقل ةببنق ندا اب كح لاقف اندسفل هللا الا ةبلا ايبيف ناكول لاق

 ثيهم هنأو ابيف ةريخ دجإو محالملا بتك ىقرظنب ملسم وبا ناكو هيلا ةرضحأ ىنح هعدخ» روصنملا

 ملو ىرسك اهانب ىتلا نئادملا ةيمورب ذوي روصنملا ناكو مورلا دالبب لدقب هناو ةلود ىبحمو ةلود

 بحر روصنملا ىلع لخد ايلف مورلا دالب ىلا هيهو حار لب هلتق عضوم اهنا ماسم ىبا بلقب رطخب
 ميلا بكر ماسم ابا نا مث لئاوغلاو صرفلا ميف روصنملا رظتناو هميخم ىلا قارضنالاب ةرما مث دب

 روصنما بشرو قاورلا ثحت دعقف ةرلصلل اضوتي منا ليقف اموي ةءاج مل لا مل رهظاف ارارم

 دب ىلع ادي برض اذاو نوربظي ال هبتاع اذاف ملسم ىبا فلخ ىذلا ريرسلا ءارو نوفقي ةعاسج هل

 هنثداحو سولجلا قول نذاو هيلع درف ماسف ملسم وبا ةياع لكخاذو روصنملا سلج مث هقذع أودرصو أورهظ



0 

 رانيد فلا نيرشع هيبا ةافو دعب .ةمامالا ىلوت دقو هيبا ”يجرث ىنروكذملا مامالا ده نب ميهربأ /

 ا يما اند ملال اينو دعا بيجعاف ملسم ابا هيلا اودهأو مهرد فلا ىتيامو
 رماب موي الجر ةولاسو مامالا ىلا اوداع ءابقنلا نا 1 أرفسو ارضح همدخلا مامالا دنع ملسم وبا م اقاو

 ابا اعد مث ضرالا رج مندجوف هنطابو 3 هاط كب 01 ىناهبصالا اذه تثبرج ىنالاقف ناسارخ

 ما امالا ميقربا ناكو ناكاام ةرما نم ناكو ناسارخ ىلا ةلسزاو زمالا ةدلقو ملسم
 ككاده نم رمأ 000 ايل فل لهاا مهعدل ى دارحلا ند ريثك نب نائيبلتس قاتم

 ميهربأ نيب ا فلل ملسم وبا ناكف ريثك ند ا يلاقي نا ةرماو معاطلاو عيسلاب

 للقنب اوماق نيذلا مهو ةثلث ضرالا ثولم“لجا ملسموبا ةدنع ركذ دقو نوماملا لاقو نايبلسو
 رك 0 اع 0 هاا الاب اقغلا 0 ءاوراو ريشدر او" دنكشالاٌلوحلا
 رخطلا ليوط عقلا لوط اهدا ةيعللا نسح ةببجلا ضيرع نيع !ا روحا ةرشبلا ىقن اولح البيج

 رومالاب املاع رعشلل ةيوار قطنمللاولح ةيسرافااو ةيبرعلاب احيصف ثوصلا ضفاخ نخفلاو قاسلا ريصق

 ماظعلا تاحوتفلا هيئان هلاوحا نم ءىش ىف بطقي داكي الو هنقو ىنالا احزام الو اكحاضري مل
 دكا تا تعا ىري الف ةحدافلا ثداوحلا هب لرب وقلما هيلع ربظي الف
 د نوكح عايجلا لوقيو ةدحاو ةرمالا تنسلا يف اسنلا ىناي الو بدخغلا

 اةرمح نب ع دحر اسي مهنامج نم ةوخا هل ناكو ةريغ سانلا دش نم ناكو : رم دسلا/ نوح

 1 نع ةرجبلل ةيامأةللس ق ةئدالو كناكور قابيضالازاسب ني'ةزيخ# نب ةزامع نبا

 ةيناهضالا ىج ةنيدم لدأ قعدبو ةناوام اهل لاقي ةبرقب قياف قانسر قى دهنع هللا ىضرزبزعلا دنع

 سمخل بيطخلا لاقو نيقب عسل ةعيجلا م وب ورمي ةروهظ لوا ناك ناسارتخب ريظ اواني ةدلوم نأ

 يسرا انبيصا يءارجصت دقو هيرانو ايليا اي يناس ناشر اركب سو
 نامه امعت اصلاح طابا كيا افاد اردلا ىلا ءلزر ]وره هج

 0 نا لبق ٌرداض هيلع ليروقي مل ِنْنُب نا اًعْدَج ىرا
 ككلذ مب ملسم وبأو هبان ةيانك نع هبصحبا ملف اهريغو ةريزجلاب جراوخلا ن م ةريخل 0 ناورم ناكو

 ةيناث هيلا بنكف الجر نيسيخ ىف

 مارض اهل نوكي نا كشويو ران ضيمو دامرلا للخ ىرا

 مالك را فرت را ري ية ا را

 ماهو ْثْدُج اهدوفو نوكب مىفءالقعاهفط.ب مل نئل
 اي ءاةتكتما لا كيك "ىرعش تيل حلا ند لوقا

0 
 مايقلا ناح دقف اوموق 05 اما مهنيا اوناك ناف



 ا

 ةحوتافم مال فلالا دعبو ميملا 5 جقلامإاابيلعت لطم لك نماإلا سلدنالا عيمج ىف ىرب ال هنال

 طلغ وهو ماللا رسكب ىناعيسلا لاقو سلدنالاب ةريبك .ةنيدم ىهو ءاه اهدعبو .ةحونافم ناق مل

 ميهربا وه ليقو ةيسابعلا ةوعدلاب ؛ مئاقلا ى داسارخلا نايثع دكر اس نصل

 مل لاق ىسرافلا ناجتخبلا اند ار حرر 0 نم نردوج نب سودس ني راسي نب ناسثع نبا
 الل من امف تككيسا نبع بللاملا دبع 0 نسابعلا نب هللا دنع نت ع 0 مامالا ميهرب أ

 ةيرق نم نيديرف قاتسر نم ةدأ ناك ملعا هللاو نيحرلا دبع هسفن ىبمسف ككيسا ريغت ىتج رمالا

 يرقلا ةذه.تناكو ورم نم حماد مثلث ىلع ناوخام اهل لاقي ميرق نم منا ليقو درجتس ىيسنت

 قافسر ىلع عطاق منا مث ىنشاوللا ةنيكلا ىلا بلج» نابحالا ضعب ناكو ىرق دع عم مل

 دادنب نيذا دنع هل ناكو ناويدلا ىلا: هصخش» نم هيلا دلبلا لماع ذفناو زجع ميف هقعلف نيديرف
 نع ىحنشو لماح ىهوادعم ةيراجلا ذخاف ةفوكلا نم اهلج مكيشو اهيسا ةيراج ناحب- د نبا
 خل ويقع نيا( لقعم نم: يسع نواف :قاغسر ىلع ايجياف ناحمنر ذا ىلا اذخلا, 0 ىدرت

 جرخف لوبلل سلج هناك ممانم ىف ىارف امايا ةدنع ماقاف ىلجعلا 3 دج لفعس نب سردا
 قرشلا ةيحانب تعقوو ضرالا تءاضأاو يقافالا ثدسو ءامسلا قف تعفئراوزان هليلحا 5

 ىلإ ىينيسوز قرا امل اهنطي د ا ندر كرر راك ل
 هدو عم ىلتتخا عرعرت اهلف ىسيع دنع اشنو ملسم ابا ةيراجلا تعضوو 0 تامو ناجيبرذا
 ميخاو لقبعم قر سبع ىلع عيدجا دنا مث هرغص_ى هيلا ناشي ابيبل اييدا يرخفايبنكحلا لا
 لماع ىبيناف نايبصاب جارخلا ىذوم روضح نع ابلجا نم اًدعاقت 0 سد
 امبليج ىم ةفوكلا ,نم.دلاخب ذفناف نيقارعلا :نلاو ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلا ايهربخ ناببصأ

 ببسب اسوبح» ىلجعلا سنوي ند مصاع هيف افداصف نجسلا ىف دلاخ امبكرتف اههيلع هضبق دعب 0
 قانسر نم ةبرق ىلا ملسم ابا ذفنا هيلع ضبقب نا لبق لقعم نب ىسيع ناك دقو داسفلا بابسأ ىن
 اك إم دحر تلقا نك ام عاب لقعم نب ىبسيع ربخ هب لضتا ايلف اهناغ لامتحال 1
 لتحل ناو لج يبا ىسبعهلزناف لقعم نب ىسيعب در يس

 دج مامالا امقن نم 00 ناك لقعم ىنبا سيردأو أو ىسبع دبعنالو نيكل لإ

 ىلع اولخدف .ةيناسارخلا ةعيشلا نم ةدع م بلطملا دبع نب سا.علا 5 هللا دبع نب ىلع نبا

 وه لامو مدداو همالكو متقرعمو هلقع مههبجعاف مهدنع ملسم انا اوقداصق نييلشم نجسلا نييلجعلا

 ملسمو با لدعف نجسلا نم سسيرداو ىبسيع بره ك ككلذ عم قفتاو ةاعد مهناو مهرما ف

 ىلع ءابقنلا درواف ىلاعت هللا اهسرح كم ىلا مهعم برخ مث ءابقنلا 0 ال
 595 د اططع 1. 9

 هل
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 نسانعم هلو ةييبدبلا نع الضف نسعلا ةياغ ىف ناكرظنلا ناماو ماعلا ركفلا دعب لصح ولو ةبوجالا
 ةعيجلا ةايل ىوثو ةيامسيخو ةرشع ليقو نامث ةنس ببرقتلا قيرطب هثدالو تناكو اهحرش لوط ةريثك

 ىةدلاو قوثو برح بابب نفدو دادغبب ةبايسيخو نيعستو عبس ظنس ناضمر 1 رذع ىنات
 دعو ميما ديدشتو .ةلمبملا ءاخلا من دايك ا هللا 0 ا 0 2 ا

 روب شم 0 ةضرف 30

 نب ديحأ رهع ا تيطغلا“.. ند هللا ديع دهت ىب

 لاق سلدنالا ل لال حوتف ند 0 ند ودعم نب نويسح ند 0 ل

 كيطغلاب نب نيح درلا دبع د وداو مسقلا ودأ

 ا
 هيض ياللا 9 قلكسلا رطل تن كح نم( ا دكتم كد نب ام اطحلا ربا طياعلا
 مالمالاو ىيرعتلا كال را ايوا نر ل رف ا ل ضربا بنتك
 رافتلا# ا هللا ةيور ةلئسمو رك فلا ع كانك هلو مالعالا ءاهسالا ن )ا ىف مبا ايف

 0 7 لاق ةديفم ةربثك لدا لال 0 قر بلا ةاضسسق ماسو 000[ 0 1 ةدو فرد

 هو اهداشنا, لمعتسا نم: كلذكو اهايا ةاطعا الا ةجاح اهب ىلاعت هللا 1 ام هنا لاقو ىندشنا
 . مضر و روفلا قاخإ ىو نمانب عوني اغَمم لد كفا تدل شما

 1 الإ دل ندم 8 اهلك تالق كام كلانا حر نم اني 01

 رك لود ىف فزر تار نما

1 

 هلح ككابل ىعرق .ىوس 2 6

 هيا كفتداو دءدأ ىدلا نسمو

 فاشن نا دخت نكاح

 عودأ ىرقف كيلار اقتفالابف ذل لا رك ىكىوس ىف
6 

 حرفا تاك حواف تددر ندشلك

 عندي ككريقف م ل 0 ناك نأ

 عسر ةيتهاؤنلاو لراطبا لكعتفتلا

 ىلا رك هربنا الا ءافكلاب غلبتيو فافعلاب غوستي ةدلبب ناكو ةعتيم هفيناصتو ةريثك ةراعشأو

 ماوعا ةفلث وعن اهب ماقاو هيلع لاقالا ةياغ ههجوب لبقاو هيلا نسحاو اهيلا هيلطف شكارم هلع

 ربهظلا ثتقو نفدو سيمخلا موج شكارم ةرصح) قوثو ةقلام هنيديب مياهسيخو ناسث ئنس ةدلومو

 افوفكم ناكو ئلاعت هللا هيحر ةيامسيخوا نيناسثو ىدحلا تنس :نابغش نم ىقورشعلاو سداشلا وه

 لاةبسلا هذه هيِم اهدعبو ةليبملا نيعلا فو ةقلثلا ءاثلا نوكسو ةمجعملا ءانهلا ينفي 0

 الاثعللا ءاه 0 ةليهجلا ن ىكيبسلاو ف دتخا هيفو اةريبك اعرق ىهو راكبا ند | 0

 فب 2 كيفي ا نم برقلاب ةيرق ىهو ا لا ةبسنلا هذه مال اهدعبو اهندعتا ن
 رك

 رسل مضي



 ه5:

 ىرابنالاو ىاريشلا قعسا ىبا ميشلا ةيرتب زربا بابب نفدو دادغبب ةياهسيخو نيعبسو عبس

 دميدق ةدلب رابنالا ىلا ةبسنلا هذه ءار فىلالا دعبو ةدحوم ءاب اهدعبو نونلا نوكسو ةزسبلا سف

 ريبانا اهيف ذخت» ناك ىرسك نال رابنالا ثيمس ا ةرشع دادغب نيبو اهنيب تارفلا ىلع

 نونلا رسكي رب عيج رابنالا عييج ريبانالاو ماعطلا

 ىداَمح نب هللا دبع نب هللا ديبع ند ىأ لع ند دحض نب كك نسحعلا ىبا ند نيحرلا دبع جرفلا وبا

 دبع نس دج ند مسقلا نب رضنلا نب مسقلا ن نب هللا دبع نب ىزوجعل دم

 فقورعم بسلا ةيقيو هنع هللا ىض ,ضر قيدصلا ركب د ىبأ نب دهن نب مسقلا نب نيحرلا دبع نب هللأ

 ةيمالع ىباك طفاحلا نيدلا لايج بقلملا ظاولا ىلبنسلا هيقيفلا ىدادعبلا كيلا ىلا ردا
 ريسفتلا ملع ىريسملا داز اهنم ةديدع نوئف ىف فنص ظعولا ةعانصو ثيدحلا ىف هننقو مامأو ةرصع

 ري درانلا ىف مظننملا هلو ةريثك قيناصت ثيدحلا ىف هلو ةبيرغ ءايشاب هيف ىثا ءارجا ةعبرا

 بناتك 2 لع م 0 رك هلو 7 كثيددح لك اهيف ركذ ءازجأ ةعبرأ ف تاعوضوملا هلو

 كد سانلاو اريثك اريثك ءابش ةطخلا كيشنكو دعت نأ نم رثكا هبتكف ةلمجحلابو ةيبتق نبال ناعما

 2 سدراركلا عتيسفو هزاع دم تيحو اهنك ىتلا نييراركلا تعيج هناراولرض لوح تكل
 تنحي هنأ لاقيو لقعلا هليقي داكي ال ميظع نب اذجوي نييراركب عيت سيلك صحم و اكف ةديلا

 ىصراررتت يان لصف ل 0 هللا ,كلص للا لوسر فييه ابي بتكر ىتلا همالقإ ةيارث
 .ةفيطل راعش اعْسا هلو امنم لضفف ا ككلذ لعفف هنوم دعب هب لسغي ىذلا ابن نكست نإ

 دادغب لها يبطاخب, ءالضفلا نصب هل ىندشا
 ل افجلاب م مب دو قارعلاب د ظيتف نم ىربييذع

 باقت 0 ريغ ىلا ريخ تدنن نامهنيزايم
 برطت ال ىحلا ةيدغم مهخينوت دنع مهرذع 7

 عازسنلا عفو هنا هنع كح ام نسحا نيف ةردان ةبوجا ظعولا سلام ىف هل.تناكو ةريثك راعشا هلو

 لاقف هظعو سلجم ف ىبسركلا ىلع وهو ككلذ نع هلاس اصخش اماقاف جرفلاوبا جيشلا 50-

 ركف ىدإ ند ةنسلا كتبلاقف :ةككلذا ىف عجاري ا 0 لاحلا ىف لزنو يل ةعندأ "تناك قم ايبلضفأ

 نب ىلع وه ظعيشلا تلاقو مانو هيلع هللا ىلد هللا لوسر تحن ابنع هللا ىضر مشتاع هتسناا نال

 - ا نم ةذهو نو ملسو هيلع هللا 5 07 لوسر عيش ةيطاف نال دنع هللا ىضر بلاط ىبا



1 

 ئوشتلا ىزلسلا :باطجتلا# الذل لكزس نثادلا دبع ند .ليعالسا قب نيطرلا "طبعا | يسبح
 هلوق ىضورعلا

 ا ل تل

 ترشت نا كولان امو ديغسش ابا
 هبتكت نراملاب يهلت تلزام
 ىفحص ىو فركذ 3 ككنوم ثخرا

 ىلع اهناكس نمر صم نع ثرشن
 كعيس ام ساتلل مدرخت نع تفشك

 انيرفتو ناعم

 بحت نع ثبقن برع نع تثبرعا

 هس بح تنسخ
 هبجوم ناسحالل مناكلا نا

 ةريظم|ايبدنلا افوءانع كبح

 دحا ىلع ىقبي ال ثولا.كل

 ايودنم شيعلا ذيذل دعب تدعو
 بيتش اتادف نيا ااعتلا [كنخ
 ايوتكم يراتلاب كانيار ىنح

 0 ىلا كرا
 ايوصنم مق )ا لايجب العمم

 اببرظت ناصغالا ىلع مايهلا قر

 ابيقثت سانلا ىف مهبقانم ترا

 بوسنم ناك ذا تيب مل 0

 ابيكرت دبعاي تبكر دق ككيفو

 روم داع الا لكك نآو (امجحش

 ابوبحم بابحالا نم ىلايللا ىدم
 ةليبق ىهو لهس نب ىدسصلا ىلإ ةبسنلا هذه ءاف اههدعبو نيتلمهملا لادلاو داصلا ستفب ىندصلاو

 يقلل 3 اراإق ابك بستلار وفر يشر انيفاو لل اذا رسكحوا دال وارض تلزن اريام نم ةرشك
 يا ام لالش نا ناجل دبع _تسعوولا فلو ةدرطفةدعاق/ اره كرمت رون ىلإ
 جل امه ملل هل ادي هيلث نيكو: فقط عدل غش 15 ةروكذللا

 تقللا ىرابنالا ديعس ىبا نب هللا ديبع نب دهن ءافولا نا نب نيخرلا ع كباكرتلا ورا

 نأ ىلا ةابص نم دادغي نكسو وجنلا ملع كك مهبلا راشملا هكدا نم ناك ردا ندا ناك

 ارقو انهب وحلا ءارقال ردصتو ةيماظنلا ةسردملاب هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم ىلع هقفثو ثام

 ةركذ ىتالا ىئرجشلا نيالا سس راكبا ابأ قيرشلا بدصو ىقيلاوجلا رو وضْنُط ندر نكشللا

 جيلع لامطتشإو بدالا ملع ىف رعحبتو هتيعصل عفتناو هنع ذخاو ىلاعت هللا ءاش نا ءاهلا قرح ىف

 ذخاملا لبس وهو ةيبرعلا رارسا بانك وجثلا قى فلصو مهم ةعايج تيقلو ءايلع اوراصو ريثك قلخ

 نيمدقتملا هيف عيج .ءابذالا :تاقبظ؛ى.كبانثك هلو اضيا وننلا ىف. نازيملا باك هلو ةدئافلا ريثك
 ىف عطقناو زيمت الا ميلع دحا ارق ام اكرابم مسفن ناكو ةعفان اهلك هبتكو همج رغص عم نيرخاتملاو

 ةديمح ةريس ىلع لزب ملو اهلها ةسلاجمو ايندلا كرثو ةدابعلاو ملعلاب الغتشسم هيد ىف ةريع رخآ

 قيفت دلو, _ تندر اكو ةنس نابعش عسانا ةعيجلا ةليل قونو ةيايسيخو ةرشع ثلث ةنس رخالا عير رمش
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 ادسلا كعاومعت ةيدو ةيلعي ف هفو ماما 0 هفاشلا هيقفلا ركاسع نباب فورعملا نيدلار مف

 5-0 كاع هااءاخيوأ ل فرح قى ةركذ ىنالا ىروباسينلا دوعسم لاعملا ىب دآ نيدلا بطق

 م لغتشاو قشمديو انامز سدقلاب سردو هسفنب لقتسا مغيب جوزتو نزايهجصل عناب انامز

 ىبا ظفاحلا ىخأ نبا وهو ىواتفلا ىف اددسم ناكو ءالضفو ةينا اوراصو هيلع اوجرختو ربثك قلخ

 مس مايد نسم د اك هللإ انش نأ ةركذ ىنالا قشمد رزجرات بحاص ركاسع نب ىلع مسفلا

 ةدنلوم نأ 0 بتكواتظ ةيايسيخو نيسيخ نس هثالالو تناكو ءاسورلاو ءايلعلا نم ةعامج

 ديحر قشمدد ةيامتتسو نيرشع ةنس ءاعبرالا موي بجر نم رشاعلا قى فوتو .ةياسيكو نيسيخ نس

 .قشمد رهاظ ةيفوصلا رداقيب ةربق تثرزو ىأ !اعئ هللا

 ادلومو الصا ىدنوابهلا اشنو اراد ىذادغبلا ىوحنذلا ىجاجزلا قعسا نب نيحرلا دبع مسالا

 ذخا ةلغمالا ةرثكب هلوط الول عفان باتك زهر'ىربكلا لّيحلا 0 امأ ناك
 قنكسما ان 520 رك ىباو ديرد نترك ئبأو ئديزيلا 00

 ذل سانلا 000 قشمد نكسو هد هل فرعو هيلا بسنف ةركذ م دقن دقو جاجزلا ىرسل أب ميهرب |

 0 رهش ىف لبقو ةياهثلثو نيئلتو او حست ' ليقو نيلثو ميسا سل "كى قولو ميلع اوجرختو

 ندا عم قشمد نم جرخ دق ناكو ىلاعت هللا هيحر ةيريطب ليقو ققشمدب يصالوالاو نيعبرأ ةنس

 مب لغتشي مل ةكرابملا هلل نم ليجلا هباتتكو ةيربطب تايف:ةيديشخالا عايضلا لماع ثرتحلا

 اعوبسأ فاط باب نم غرف اذا ناكو ىلاعت هللا اهسرح داكيب هفنص هنا لاقيو هب عفتناو الا دحا

 الا دعبو ميجحلا ديدشتوو ءازلا شفب ىجاجزلاو هئراق هب عفني ناو هل رفغي نا ىلاعت للا كلا:
 ةيسنلا اةذه شب قادر يلا مدقن دقو ةينانا ميج

 رد قسوم ت6 لعالا ديع 9 ندوب 2 0 ند د ديحأ نسحلا ىبا نب نيحرلا دنع ديعس وبأ

 رك حب هم ف ا 0 0 جرير اولا ءايرغلا ركذ لع ل يعش ك3
 مامالا بحاص نلعألا دبع ند سدوب ديفح وه روكذملا ذيعساودأ اذهو ا وتو ىمرضعلا ع

 ىاعت هللا ءاش نا ءايلا _نرح ىف ةركذ ىتايسو ةديدجلا هلاوقال لقانلاو هنع هللا ىدضر ىعفاشلا

 ىدايج نم تلخ ةليل نيرشعو تسل نينثالا موبإ نذدو دحالا مىي روكذملا ديعس ىبأ ةافو ثناكو



 م4

 : تقاتل 0 ا ما وع وأ

 تيسر 3 لافو دعب 0 .ةديدمب عا ا 0- 0 0 مقفلاو

 بحاص ككل نب رصن وبا ديعاو ةيامعبراو نيعبسو ثس ةنس ةيقب ىقفابنع لزع مث ىزاربشلا
 نحب ىلا اهيلع ريتساو روكذملا دعس وبا دبعأو نيعبسو عبس نس ىف غابصلا نبا لزع مث ل لماشلا

 تاقبط ىلع هايذ ىذلا هياتتك ف ىناذمهلا ميهربأ ند ككللا دبع ند دج# هللا ديعودأ ركذو هثافو

 ايل لاق كبسحما م ند دمحأ ىلثدح هلاثمام ءابقفلا ركذ ىف ىكاريشلا قعسا نما سلا
1 

 ابا ىلعي انحش نع ىلودملا ىلع ند نومام همسأو ده ند نيحرلا اتبع عش ادد سيردتلل سلج

 مذود سولجلا ىف بدالا لمعتسي نا هنم اوذاراو هعضوم ةدانتسا ءابقفلا ركنا ىزاريشلا قعسا

 ل قوبع ىف نا مل ىنث اويلعا م 110
 لضفلا ىبأ ع ني تركت لا سلجم ثرضتعت | ملعلا لها ءابذ ةيشن ال قالخاأ باوثا ىلعو سخرس

 ف كيش تش ايل تصرتعاو فلاققا هلا فرو اكثف هباحص] تابرخأ ىف تسلجو ىبسخ ![

 كناسلخ ىنح ىنبرقو ىناندتسا ىتنون ةكاداح الو تنقال مدقتلاب كر ودأ قنرمأ ىتنون

 ق'داتتسالل تلحا نبح ناثلا ءىبشلاأو يرغلا ع لوتساف هداحضاإب قدقحلاو ئب ماقو ةيلج ىلا

 دعس ىبا ىلع جرختو مسقلا قفوأو مهنلا مظعا ك2 قاع هللا هيحر د انييش عمضوم»

 ال 10 كما لا يو وسد داك راكم للملا هلمر اررق ريق هلل دف رادحالا نت تام
 ل ل ع ىدرويبالا 26 ند كل لد ا نعار أ اخبدو مح ند نيسح ى 0 نع

 ةتلجاعو دلمكي مل هنكل ىناروفلا هحيش ىفينصت ةنابالا هب مين ةنابالا ةيتث باتك هقفلا ىف ىدصو

 مونفلا وبا مهنم ةعامج ةدعب نم ميهئاو دودحلا باتك ىلا ميف ىهتنا دق ناكو ملاهكا لبق ةينملا

 1 2 مداق مقيرط أو فلا جا هو دوصقملاب هبق أو ءابإ ملو ةربغو ةزيهلا نزح 3 روكذملا ىل ليعلا 5

 ضئارفلا ىف ؤ ملو 0 داكن ال ىتلا ظبيرغ ١) ةوجولاو لئاسلا نم بيئارغلا هياناك

 اضيا نيدلا لوصأ ىف هلو ذخاملا عاونال ةعماج ةقيرط فالخلا ىهأو أدج ديفم وهو ريغص رصتخم

 نيبرشعو عبس ليقو ةيايعبراو نيرشعو قل مس نادال كتناكو ظعفان هفيناصت لكو ريغص يب

 جناب 00 نفدو دادغبب ةيامعب راو نيعبسو نا 3 0 نما 5-2 9 ا

 م1 0 ا 7 2 2 يحوم ىدل 0

 فقلنا ىقشمدلا نيسحلا ش هللا دبع نب هللا ده نب نيسحلا ند دج نس حر دبع روصنم ودا



 ا

 لك اكسل هذاها قلع وربطت نا مكل ىرا ططخلا رما ىلوتي, ناكو جيبدخ نب ةيواعم مهل لاقف وربع

 وربع ودأ هلك اذه ركذ كلذلرهاظلا لدا مهل ليقف ككلذ اولعفف رهاظلا هنومستو الزنم هنوذهتتف

 اهركذ

 ةقيرطلا لاجنر .دحا روهشملا تهازلا ئينارادلا ىتسنعلا ةيطع نب خيحا نب ىيجرلا دبس ناس
 ىف ّىفك ةراهن ىف نسحا نُم ممالك نمو تادهاجملا ىف دجلا بابراو ثاداسلا ةلج نم ناك

 نقاد قل اجنر هناحبساهنلا يه ةريش فورت قي قاض نمو راهن ىف ىفك ملل ىسكلا ندر
 ىوه نالخ لامعالا لضفا همالك ىرمو هل تكرن ويش ابلق بذعي نأ نم مركا ىلاعن هللاو هبلق

 ذم رودستتلا/ "تكتل ئنرأ اناو' مانت ىل!لوقت ءاروعب اذاني ى درو نءرةليل تسن لاو سل
 نينبامو ةرشع سمخ ةنس لبقو نيتيامو سيخ ةنس هتافو تناكو سبلم ىنعم لك هلو ماع ةيامسيخ
 سنع ىلإ ةبسنلا هذه ةليهم نيس اهدعبو نونلا نوكسو ةليبملا نيعلا يتفب ىسنعلاو هنع هللا ىضر
 ةايبيملا لادلا ينفب ىنارادلاو اهيبلا روكذملا ناميلس وبا بسني جذم نمىجح ددا نب ثكلام نبا
 قشمد ةطوغب ةبرق ىهو ايراد ىلا ةبسنلا ةذه نون ةيناثلا فلالا دعبو ةحوتفم ءار فلالا دعبو

 ةددشم ارادب قا ءايلاز .تسنلا,ةاوش وماةروصلا ىذه لع املا درر

 مدقم ناك ىعفاشلا ميقفلا ىزورملا ىناروفلا نآروف ند ديحا نب ده نب نيحرلا دبع مسقلا وبا

 فق قلصو ىشاشلا لافقلا ركب ىبا نع مقفلا ذخاأ ىعورف ىوصا وهو ورمب ميعئاشلا ءاهقفلا

 قطو ةيعئاشلا ةفئاطلا ساير هيلا تبتناو لكتلاو للزاو لدار العار مهد
 كيفم باتك وذو ةناقدلا تانك كهذا اى صو ةديكلا ةرودملا ”تهذتلا ىةلو ةنمدتلات ضرالا

 جا مسقلاوبا ناكو 3 تاس وك: هنقلح رضخأ نك نيمرتحلا مامأ نأ لوقي ءالضفلا ضعل تعيدسو

 نيفنصملا ضعب لاقو بلطملا ةياهن ىف لاق ىنايف هنم هسفن ى ىقبف اباش هنوكل هلوقل ىغخسصي الو هفصني

 ناضمر ريش ىف هتافو ثناكو ىناروغلا مسقلا وبا ةداريف 2 عوقولا 5 عرشو كتل ىف طلعو 35

 ظفاحلا ةركذو ىلاعت هللا هيحر ةئس نيعبسو ثلث ساوهو ورم ةئيدهب ةيامعنراو نيتسو ىدحا ةنس

 مضن ىناروفلاو هيلع ىنثاو روداسين 2 قابس فق ىسرافلا رفاغلا دبع نب لقيا ند رفاغلا دبع

 ةركذ اذكه رركذملا ناروف هدج ىلا ةبسنلا ةذه نون فلالا دعبو ءارلا جتتفو واولا نوكسسو ءافلا
 قزاعمسلا
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 دبع نب ديعس اهرماف كلذل ةدماع نكن ملو ككلذ تالعف هثارما نا ليقو ةلبقلا لبقتسم وذو

 لاد اهدعبو ميملا رسكو ةليبملا ءاحلا نوكسو اهتتعت نم ةةانثملا ءايلا مضب ديحتو ةبقر قدعب زيزعلا

 ىلا ةبسنلا هذه ةليهم نيع فلالا دعبو ءازلا سنفو واولا نوكسو نيا عقب ىعازوالاو ةلههم

 ليقو ديز نب دئثرم مهساو ناديه نم نطب ليقو نييلا نم عالكلا ىذ نم نطب ىهو عازوأ

 بيسنف مهبف لزن امناو مهنم ورع وبا نكي ملو سيدارفلا باب قيرط ىلع قئثسدب ةبرق عازوالا
 ءارلا مسضو ابنت نم الانثملا ءايلا نوكسو ةدحوملا ءابلا فس توريبو نييلأ ىبس نم وهو 0

 00 نم ا اهذخأ ماشلا لحاسب ةديلب ىهو اهفوف نم ةانثم ءان اهرخا قوواولا نوكسو

 نونلا نوكسو يل 00 سوئدحو ةبامسيخو نيعستو ثلث ةنس ةجلا ىذ رشاع ةعمجلا م

 ةلمهم نيس مثوأو ١) نوكسو اهقوف نم ةانثلا ء انلا مض

 0 عيج ىكلاملا ديقفلا ءالولاب ىقنعلا ةدانج نب دلاخ نب مسقلا نب نيحرلا دبع هللا ديعوبا

 مد عفتنأو دانس نيرشع اكلام 0 هنأ ارظنو نع 00 ككلام م هقفتو و ماغلاو دهزل

 ندرشعو نايث 0 7 ةيامو م ةكملدا ةبس لْيَقَو كك هندالو تناك نونمعس دكا

 هولا 0 0 0 ا
 ىقتعلاو هكا هاه مث ةحوتفم هلع ل اذ الأ دعلتو ىنونلا را ميحلا 0 ةدانجو كاع هللا

 ةدحاو ةليش نم رك ءاقدعلا ىلا ةيسنلا ةذه ناف اهدعبو اهقوف ن ا هم اةانثملا امل جنفو نيعلا مضي

 ريصمب مهتماعو ا ةنانك نمو ةريشعلا دعس نمو ريمح رج نم مههنم ىتش 5 نمد مه لد

 هللا" دبع ىدإ لاقو رييخ رخ نم ديبز نك قنعلا ثردع ىلا | نب ديبز قومرو كذا نكرلا ديعأو

 01 نا 0 عابج مهو ءاقتعلا رهاظلا ا ىلا كئاسشلا تناك اضتلا
 تق اناو 'ءاقسلا) 4 ١ ليقف هتاف سا منيب ىتاف مهبلا ثعبف ملسو هيلع هللا ىلص ٌىينلا دارا

 معم ءاقتعلا ناك ةرج 0 ع سر ل ا 0 ١

 كرا طر نولعجج اوناك برعلا نال ةيارلا لها مهل لبق ايناو ةيارلا لها ىف نيدودعم
 1 ةبار ىنطب لكل ن .رولععل ام ددعلا نم ةيارلا لها نو وط نم نطي 0 5- ل اهب نوفرعي

 تالا اذه نان ارادتف يلع كرمت لن كتان ل1 000 ار لحال لا ور
 ّك 5 ظدح] طاطبفلا كلذ هريع جرم ةيردنكسالا 0 الو مهن أوي ن 0 اهيلعو 0 503

 ىلا كلذ اوكشف ةيارلا لها دنع هيف نوطخب اعضوم 0 ملف مهدعب ٠ ءاقتعلا ءاج مل مبططخ اه



 م

 ككلفلا نج ما هارث نامزلا فرح ايضاق انيف ثرص محرملا نيااي

 ىراضنالا حالجلا نب ةحبحا نب لالب نب دواد ليقو راسي ىليل ىبا نب نيحرلا دبع ىسيع وبا
 نأ (راكيسو بلاط سا ل 0 عميس .ةقوكلا ىنات باكا (نم:ناك اذه ريغ ىالخ هنا مسأ قو

 ال طافحلاو دنع هللا ىضر ريع نم عييس هنا ىوربو مهنع هللا ىضر مهريغو ىراصنالا بويا اباو نافع

 تناكو ليجلا ةعفو دهشو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةئاور هل ىليل وبا ةوباو ريع نم هعامس نوتش

 تكلملا دبعو دهاجمو ىبعشلا نيحرلا دبع نع عمسو هعم هلع هللا ىضر بلاط ىببا نب ىلع ةيار
 ليجدب لئاقو رمع ةفالخ نم نيقب نينس ثسل دلو مهلع هللا ىضر مهاوس قاخو ريمع نأ

 ثصعشالا نبا ةعقو ىف نيناهثو ثلث دس مجايجلار ددب دقف لبقو ةرصبلا رهن ىف قرغ ليقو
 ءامجلا شقر ةزمهلا مضي ةحبحاو هنع هللا ىضر ةرجسملل نينامثو نيتتما تنس لدقر#ئدحا تنس ل1

 ميجلا مضي حالجلاو ةنكاس ءاه اهدعبو ةيناثلا ءامجلا فو اهتتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةليهملا
 ىلاعت كلا ءاشلا دي د ىتايسو ةليبم ءاح ىفلا ماللا دعبو

 هنأ لبق هنم ملعأ م اشلاب نكي 1 ازوالا دمح» ند ورمع نب نيحرلا دبع وريع وبا

 جرخف ىعاز رك وثلا نيفس نأ 000 نكسب دب ناكو ةلسم فلا نيعبس ىف باجا

 لاق ةعامجب رم اذا ناكف هتبقر ىلع هعضوو راطقلا نع ةريعب 7 نيفس كف ىوط ىذي هيقل ندح

 ةعايجو كرابملا نب هللا دنع ةهنع ذخنأو ىرونلا هلع ىورو ءاطع و ىرهزلا ندد عمس حا قيرطلا

 عاقبلاب ةاشنمو نيعسنو ثلث ةنس لبقو ةرجملل نيئاهثو نايف تنس كبلعبب هندالو تناكو ةريثك

 و ءانحلاب بصخب ناكو ةرمس هب ةيحللا ىيفخ ةعبرلا قوف ناكو توريب ىلا مما هتلقن مث

 توربب ةنيدمب لوالا عر 5 ليقو رص نم انقل ع نيتليلل دحالا 8-0 ةيامو نيسيخو ع طانس

 ى نودفدم وهو نودلسم ابلهأاو سوئنح ابل لاقي توريب باب ىلع ةبرق ىف ةربقو ىلاعت هللا ةيحر
 صاوخلا الا هفرعب الو رونلا هيلع لزني ا لجر انهاه نولوقي لب هنوفرعي ال ةبرقلا لهاو دجسلا ةلبق

 وفلاح ةاثرو سانلا نم

 يىعازوالا ةدحل نمضصت اربق ةيشع لك ماشلاب ايحتلا داج

 عافن ملاع نمدهلايبقس ةظعيرش دوط هيف نيضت ربق

 عالقالا اكفنا دهرتد اكتم اعلقم ضرعاف ايندلا هل تضرع

 مايحلا 000-5 و ثوريبد مايحلا لخد ىعازوالا نأ تأ اث قركاسع نبأ وا كد

 ددخ 0 تحت ىبنيبلا دب عضو دق اننم ةدجوف دا ءاج | مل 0 هيلع مانعا قا ةلغاف لغش
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 قوجلسلا دوهت ناطاسلا ركسعم ىف بحصتشلا اليج نوعبرا هله, ناك ىذلا ناتسراسيبلا بيبط

 0 فيا رطل نإ د ىيحل 0 ند ىباتك# < رادو يدم 0

 اصولا اس ابنتك ل 0 1 ناك <” امو 00 يذلا اا 1 هما

 ةركذ مدقللا ىسليارطلار هن ند 6 7 ابا نا هناويد 3 كربا ار هحور مخ ع دك 3

 لافي عالش قشمدب ن 9 هيلع نيلبقم أوناكو رزيش ةعاق دقنم ىند ءارمالا دنع ناك ةزمملا لنزرح 3

 َن ارسرلاو ا 0 0 او ةدوم مكحح 1 امل ا نشحولا وبا هل

 ريم نبا ىلا اباتك روكذملا م ل عال نق ندا مهدفرتتسيو دقشنم ىنب حدمب رزيش ىلا هجوتي

 ميلا مكحلا ودإ ببتكف هيلع ةيصولاب

 دك ام لرد 1 0 ىنف لاقم ع عمكسأ نيسحلا ابا

 ليد اذا لماسسسلا ةونق مىوقلا ا 0 شحولاوبا اذه

 المج لا 0 ندم ةولنا ام تحرر نسحعحل مهيلع 0

 الجر ل سانلارصبا ف لجر ظن مىمقلاربخو

 الدر كب لماطع ىو ل ا مفصو نع رت

 القفلا نم رنا لقرتعم ادب 2 ع ههو

 الف ةارس ايبب اماو فصخسسلاو ةعاقرلاو باغلاب تيب
 1 هنعردصب امر ه7 ل اك 0

 الحرا ذا مب بجحرو نوهلاو وع 0

 السعلا كناسل نم مل جزماو مي ثرفظ نا مسلا هقسو

 ارغلاب ةرقزلولةفرف نم ملةب الف وملم لكو
 لزمهلا عم دجلا ابهيف باشو هركذ مدقملا كباثالا رقنس فا نب ىكنز نيدلا دامع ىف ةيثرم ملو
 هاك ءانمأ ىلع نكيبلاب ةيامعيراو ىينامثو تيب نس الق هندالو كيناكو عابطنالا ةرعشب ىلع يملاغلاو
 حب لاقو ةبامسمخو نيعبرأو تيا منس ةدعقلا 555 عمار ءاعيرالا هليل فولو ةهليذ قف ىيبذلا ن دأ

 زديدارفلا بابن, نذدو قشمدي ةدعقلا ئذ سدا. ءاعيرالا هليل 0 نيعامل فوزي ضيدلا
 رقاب لسنا نب هللا ةبه مسقلاو دأ ديف لوقي 0 ىضافلاو ىلاعت هللا همحر

 ىاعت هللا ٠ ءاش نا ةركذ ل نداب نورعلا



 ١ م

 اضيا هلو

 ةلضف ناطاس لزب مل مارا د حاولا ناكل كاز نأ

 اضيا هلو

 ككيخا رق 5 كتم 0 صضقا

 اريخ دلعلا ازج 0 ةرعأ 5 هل 8 هنع فرضنا ايلف ريزولا ةداعف ضرم دق هللا ديبع ناكو

 ىسارعالاك اناف ظبدوم 0 نأ تناك د لع اترك تركشو ريخلا اهتبزج ىناف ىريغ

 لاقف اريخ ىنيبلا موب ازج ىذلا

 تياث ما مئالع لاح انار ا هناف اريخ نيبلا مب هللا ىرِج

 « ثعاوبلا ثاعيناباآلا هارت نكن ملو رودخلا تابييبر انارا

 هلوق وهو ربزولا ةداعف ضرم دقو مناغ ىبا ىلا ىرتعبلا هبتك ام اذه لثمو تلق

 ٌكدالب ىقست ئيسولا دابع تل ات مناغابااي

 تكذاع نم اندوعبا نا ىلع لتت كلالتعا لقمانا ثيل

 كداَسشُح تيغراو اعيسج كت ادوأريزولا ةروز تثجستيا

 ىمنتال تكتككملا ةلبلا هنافو كَ و نينبامو ندرشعو يلد امنس هندالو .تناكو رعش ناويد هلو

 ةوخا ثام امو ىلاعت هللا هيحر شبرق رباقيب نفدو دادغبب ةياينلذ ةنس لاوش نم ثلخ ةلبل ةرشع

 ايكتم ةربق ىلع هللا ديبع ةوخأ فقو نيثيامو نيتسو سيخ ةنس رهاط نب هللا دبع نب ناييلس

 دشناف هلها ربق ىلا رظنو مسوق ىلع

 كا ىرجت نيعلا ةعمدو اهبقارت ىف نزح ل سفنلا

 اهيف اووث بابحا ةرثكك الو اهنلقك ىليع تارام ةعقبل

 هلصا ىبرغملاب ىورعملا بيدالا ميكسلا ىلهابلا ده ني هللا دبع نب رفظملا نب هللا ديبع مكحلا وبا
 نب ىلاع نب ده عاجش وبأ ركذ نسييلا دالبب ةدلومو اهركذ وع ل

 دادغي مدق روكذملا مكحلا ابا:نا دعيج تراث ىن ىلاعت هللا ءاش نأ ةركذ ىنالا ىضرفلا ناهدلا
 ' ىبا مالك ىبتنا ةسدنبلاو بطلاو ٌبدالاب ةفرعم اذ 0 3 ملعي ةدم ابد ماقاو
 ناويد ملو ةيكحلاو بدالا نيد عييج ةايصفلا لماك ناك ةريغ لاقو متافوو ةدلوم ركذو عاج

 ناكر وكذدلا مكحلا ابا نا ةديرخخلا ىف بتاكلا دايعلا ركذو هيلع .ةبلاغ نوجملاو ةعالخلاو ديج رعش



 ا

 رخالا عيبر رهش نم نيقب عستل ةعيجلا موب ناوربقلاو ةداقر ربانم ىلع ةفالخلاب دل ىعدو ةفوكلاب

 ةروسمظ ناكو ىرج ام اهم لا ىرج دقو ساي يس نم هعوجر دعد ندتيامو نيعسنو 0 رم

 برغملا دالب تجرخو نيتيامو نيعستو ثس ةنس ةخلا ىذ نم نولخ عيبسل دحالا - دس أ يل يحس

 ةبايلثو نيرشعو نيتنثا ةنس لوالا عيبر رهش فصتنم ٠ ءانلعلا ةليل قوثو سابعلا ىنب ةبالو نع

 اهتحت نم ةانثملا ء ءايلا ديدشنوا ميملا رسكو م ًاللاو ةلمبملا نيسلا ستفب ةيماسو ىلاعت هللا هيحر ةيدبملاب
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 ناقلا ديدشتو ءارلا را الداقرو صمح 1  ماشلاب | : ذيلتاى دو ميما نوكس عم عم اضيأ ابفيفختو

 اهييلع مالكلا مدقنت دق ناوريقلاو ةسايلجسو ةبقبرفاب ةدلب 8 0 مث ةليبم ا (نيلالا دعبو

 ا يعض وم 2

 ىعازخلا ناهام نب قيزر نب بعصم نب نب بحل نب رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ديحا وبا

 اهريغو ناسارخ اههيلوثو نوماملا دنع ةلزنملا ولعو مدقتلا نم هيلع اناك امو ةدجو هيباركذ مدقن دق

 نيعتايما لقعللا شالا دبع لي دمعبايخا نع .ةفالب د ادعت قطرشلا,نإوراريما نوكذيلا هللا ديسع ناك
 بتكلا نم ملو اسيئر مهنم ثام نم رخاوهو ملها ةسابر تيتنا ميلاو ادّيس ناكو هيخا توم
 دبعل 0 باتكو ةيكولملا ةسايسلا ىف ةلاسر باتكو ءارعشلا رابخا ىف ةراشالا باتك 5-8

 السرتم ناكو ةريغو راكب نب ريبزلا نع ثدحو ثكلذ ريغو ةحاصفلاو ةعاربلا بانكو زتعملا نب
 ةرعش نمو ةيشاحلا قيقر كسلا ديج دصاقمللا نسح افيطل م

 اهوبيجت نا بص ةوءعد قحل اهين مكي ىفيرعتل ىنورجسلا

 اهوّدرف وأ انتم نسحاب اويح . هتيحت ىان ىلع مكبلا ىدتما

 ابيكا لالطالا ىلع نرسل اوليتحاو نيبلا ةادغ 3 وهز

 اهودحا لايحإلا عم كثنعت ىنا مل تلقف ىبب اوي أرتساف منعش

 2 قرد د 0 امو اًذَعَص اذكح 1 0 امف اولاق

 اهيف ىذق نم راج ىزيع 5 ىزيع عسمدو مكتريس نامدا نم سفنتلا ثلق

 اهيدانا ىتوص ههنج ىف تعفر ركنعم ليللاو اودجتا اذا ىتح

 اهنعرا ىف م لتضليل ل لع ل ايادي ىسال
 ةرعش نمو ىسابعلا دمتعلا رعاش فبرطلا ىبال ابهندجو مث

 ند ا مه ا ةارف نيم اانعب رخو

 وكسسلاو » ضفمخلاو نمالاو ىساور راو نرسل هيلا

 0 2 كابللا ابل ركشت مل

 نويبع انل.ءانم لخو .بولقاسنل ران را



 انما

 مسحلا نب ىلع نب ده نب رفعج نب ىسوم نب ىلع نب ده نب ىلع نب نيسحلا ني هللا ديبع وه
 رشح 5 هازال د دهم ني هللا ديبع وه هريغ لاقو ميج هللا ئضر بلاط ّك 0 1 لا
 نسل 1 1102 لب دم نب وصلا نيالا دلع نب ادوحلا نب ستلا سل يا

 الل درا
 روكا رفعح لد 4 نب دج ندارو 0 كلنا طااد لف نوروتسملا مل لاقي ةيابلا

 مهترفن قلع انفوح اور تلشا انهتاو للا دبع. وضرلا مسا دديحا كولا ساد نيدكلا تشل ١
 ةرسا عفالخلا لل نما يف 0 ارملع مهنال سابعلا ىنب نم ءافلخلا : ل ولظم اوناك مهنال
 اراتتسا هللا ديبع ىدبملا ىمسن اهناو ةروهشم ثككلذ ىف مدع 3 مداياضقو نيبولعلا نم مهربغ

 اوعد نورد هارد ل نم باسنالاب ملعلا لهاو ريثك ىنالتخا هيفف هبسن رحصب نم دنع اذه

 0 ةدلالا 5 كلا نب هللا دع لإ لقد 6 هللا ىض 0 ىلع ندا

 امو ةر 0 كان ةيمسل فرع ل هناف كك اذ نع ملالد اضيا هدفو 6 زعملا باوج نم ناك امو رصم لل

 دما جوزو هللا ديبع هبقلو ديعس هسا نا اضيا نولوقيو ثكانه ةانركذ ىذلا سلجملا ثكلذ ىلا جاتحا

 يعل لا دقي الاجك ناك هنال احادق ىيسبو حاذقلا نوييم نب هللا دبع نب دهم نب ديحا نب نيسعلا
 ال ابكلام هللا لا .هريخ ا رينو ةسايلجتل لا لو ,اليل :ىئدابملا قا ليفواءاماءاهيف لرد ذا

 مد دقو ةيقيرف ب يتلا دنع ونا هتعيب نق | وعدب ىكدلاوه اذه نا هل ليقو رار دم ىنب ككولم

 هلوصو دنع زعملا نييباو هني لزج ام البطاط, نبأ :ةللا دب نويرتشلا ةيجرت ى مدقبت دقو بلسنلا 3

 ديع وبا عبس ايلف هلقتعاو عسيلا:«ذخا ءاسلا "رح ىناللا دبع ىبا ةيجرت ىف كلذ ىلع مالكلا
 دأب ايلف 1 جا مسا ليس دصقو اهريغو هفاعك نم اريثك اعيج كيسا ا زانتعام ىعيشلا 7

 ندا لاك دو عسيلا كيه دليلا" نمرك اسعلا ثند ايلف نحسلا قف« د كا !لدق مهدورو ربخ عم عسيلا

 اع د ناغف دم دعا ناك هباحصأ نم كاك ةددنعو الوتقم ىدبلا دجود نحل كل 5 5ع

 00 كا نا جرخاف دا لدقب ركاسعلا تفرع نآر مال نم ةر 5+ د5 م هيلع ضقتنب ن 1 هللا

 0 0 نم 0 5 وهو اهيف ةلاطالا ىلا ةحاح الفا ةلروبهشم ةر ابخاف ةامجلدو ىدبملا وه اذه لاقو

 ك2 لفرح فقروكذملا ىعبشلا هللا كيع انآ 2ع ناكو برغملاب ةفالهلا ىعداو م نر ءرمالأ

 لاوش ىف ابئانب نم غرذو ةيقيرفاب ةيديهلا انبو هتيجرت ىف ةانركذ امك ةاخأ لتقو . اتق ىلا هل كيطقا

 اهترايع مكحاو سنون روسانبو ةياهثاثو ثلث ةنس ةدعقلا فد لف ابنف ةعورشلا ناكو ةيامثلثو نايت ةنس

 دقت دقو مناقلا دلو روصن محلا ملا | اقلا ةدلو ةدعب فكلم مل هيلا 3 ةد وسنم مدد عدضاأوم اهيف ددجو

 ركب 8 'رداقلا انو , ةيرصلا 0 دل 0 دئاقلا دراما مدل دارت ١ ا 5 كك

 00 ا ا 0 5 0 ءاش ا يفايركذ 0

 ليقو ةبيلس ةنيدمب نينيامو نيدتسو تس ليفو نيتس ليقو نيسيخو عسنت ةنس ىف هثاالو تناكو هللا ديبع
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 ىلوالا ديدشتو نيتليبملا نيلادلابو ءارلا سنفب دادرلاو ملعا لاو نينبامو نيتتسو تس .ةدس لبقو
 ككلذو لينلا ىف ىقلت تناك ئنلا:ةيزاجتلا ركذور لان قى ىعاضقلا ةركذ فلا اهبنيبو امبنم

 سايقملا لصف ىف

 نب موزخم نب يش نب بيبح نب لفاغ نب دوعسم ند ةبتع نب هللا دبع ند هللا ديبع هللا دبع وبأ

 نب رازن نب رضم نب سايلا نب 5 دم ند ليذه نب دعس نب متت نب ثراحلا نب لهاك نب يبص
 نبا دلو هللا ديبع اذهو مهنم ةعبر ا دقن دقو ةنيدملاب ةعبسلا ءابقفلا دحا ىلذهلا ناندع ند دعم

 ةباحصلا نم اريثك اقلخ ىقل يباتل معا ى ام وهو ةنع"دللاا شع تى دامحصلا دوعسملا ند هللا دبع ىبخا

 نكح 0 هللا 5 ةشئاع نينسوملا ماو ةراره ىبأو 0 ابع نأ كر مهلع هللا ناوضر

 روكذملا هللا ديبع مهبف ركذف روح: ةعيرا تكردا ىردزلا لاقو انيهربغو ىرهزلاو دانزلاوبأ هنع ىورو
 52 سبل ىناك اذاف هللا ديبع تيقل ىتح تيفنكا دق ىنا تدنظف اريثك ايش ملعلا نم تعيس لاقو

 ايو احتادلا عكا حفلا هللا هيف نا تدعم و 5 لاف

 ربيمااي اولاقف لالا تيب سرانيد فلاب هللا ديبع ىلايل نم ةليل ىتشال ىنا هللاو لاو 0

 مارب دوعال ىنا مللاو مكب بهذي نيا لاقف كظفعت ةدشو كيرحت عم اذه لوقت نينموملا

 ابورتو لقعلل احيقلت ةنداحملا ىف نأ فولاو فولاب نييلسملا لام تيب ىلع هتيادببو هتحيصنبو
 نيعسنو عسن ا ةوذ اكسان املاع ناكو بدالل احيفنت 00 .رستو بلقلل

 هيرسخلا قمل ةدروأ ام ثككلذ نيف رعش هلو هنع هللا ىضر ةنيدملاب ةرجسلل نيعسنو نايث لبقو

 ِ ]و3 وهو

 ٌروطفلا ماعلاف ميلتف ككاوه هيف تررذ مث بلقلا تنققش

 رد ناحل عسم كدكضاطلت داود ىف دمع كح لدلتتت

 رورس غلبي 2 نزح الو بارش غلبي مل ثيح لغلغنت

 نارودصملل دب ال لئاقلا وهو دّوفملا ةحار دودللا ىف لاقف اذه لثم لوقنا هل لبق رعشلا اذه لاق املو
 هبسن ىف مدقث ايك ةكردم نب ليذه ىلا ةبسنلا هذه ةيجعملا لاذلا يتفو ءابلا مضب ىلذهلاو ثفني

 ةليبقلا ةذه نم نويلذه ىلاعت هللا اهسرح ةكيل رواجملا ةلخن ىداو لها رثكاو 00 5

 «دج ىلا ةيلهاجبلا ىف ةسايرلا تناكو هنع هللا ىضر ةرجهلل نينايثو ثس لس هللا دبع ةدلاو ىف

 لداك ند 62

 ناوريقلا ييرات بحاص لاق اريثك افالتخا هبسن ىف تدجو ىدبملاب بقلملا هللا ديبع دج وبا
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 دوشحو ركاسع دعمو برغملا ندر كسلا نب رازن نب عربسحج درو دضاعلا مايا كف قلعت 0 ذليل

 عبس م 1 ككلذو أري 2 هايف دضاعلا ىلا ةوليحو ةوضرفقو هداحسصأ] ود ردغ زر صم دالي براق ايلف

 ا دق ناكو <. ديجملا ا احلإ مايا ىف 3 0 0 نأ لا ناضمر رمش ف 1 د 7 نيسيخو

 1 هلاطلا نع ىنغي ام نيش نيش لاا فرح ف 3 ةوكريش نيبدلا دساور واش ذ ةيجرت د لد دقو 00

 ءابلا ا ل 0 0 د يار

 ضعبب ةوبقل ا 5 اذا ك1 1 اناقلا 0 ةقروانل كا - ضعبل

 كل نمرخأ نأ قفئاف 0 0 كك هد ام رخآو ةريثك اباقلا ميل كك اا كش

 ك”اددضع لاش عطاقلا ةغللا ف دضاعلا ناف اضاأو قافئالا ببجت نم اذهو دصاعلاب تكتقعلت ميم

 ءايلعلا دحا ىدربخ ؟او ابعطق مذال ناك اذكو مهتلود د دضاع مناك متعطق !ذا مل دضاع اناف ءىشلا

 حكت ] تجر -9 دقو رصم دباديب وهو ها 0 أر هتلود ردك 2- ف ,ىكذملا عضال نأ اضيإ نيبرصلا

 صفو ابورلا ىريعم ضعب بل هو ككل ذ ذل عاتر 0-0 ايلف هتغدلف ابد «قورعمو يي ليم نم برقع

 0 لاقو ريصم ىلاو بلطف دجسملا اذ 3+ ميقم طا نيش ند ةوركحم كل اان م ! لاقف مانبلا هيلع

 ادحا هب تدار اذاف نيعسملا ككفلد فرعي دضاعلا ناك دالفلا ديسلا ق قى ميقمو وه نيع ف كك

 دضاعلا ىلع مد لخدو ةذخاف ابفوص الحر ميو (ىارف دحسلا لا ىل اولا ىضيف ىدنع ىلا ةرضعت

 ءل ربط ايلف لا يما دولا ىش ىأ قو دالبلا مدق ىن مو وه نب نمد راك ةأر املف

 قلطاوانل عدا نيش اي دل لاقو اس هاطعا هيلا ةوركملا لاصيا نعزحعلاو قدصلاو لاجل 2 17
 8260 3 مزعو نيدلا حالص ناظلسلا ىلوتسا املف ةدجسم ىلا داعو ةدنع نم ضبنف هليبتس
 داسفو ةديقعلا لالدتا نم هيلع دضاعلا ناكال كلذ ز او ةونفأو ءامقفل | ىتفتساو هةعاتشاو دصاعلا

 ىف مييقلا ىفوصلا اينفلا ىف ةفلابم مهرثكا ناكو ككلذب رابتشالاو ةبامحسلا ىن قولا ةرثكو داقتنمالا
 كددع مئاق ىلاعت هللا ءاج نأ ميلا لفرح ىف ةركذ ىنالا ىناشوبخلا ندد دلا م نيشلا وهو نسا

 0 ,ر تكلي تحف ةعكلذ ا 0 ا ل 53

 ف 0 هل 0 دضاعلا 3 ا ةيامسمخو نيناسو عبس ظدس 95 هرحللا نم تلخ ةليل ةرشع 3

 ا ةليل تام هنأ لّيَقو ملعأ هللأو كتامك هشلعس مسف هاش ناروت ةلودلا سوش

 نك كر صمد سايبقملا بحاص ىرمللا نذوملا دادرلا ند هللا دبع ند مالسلا دنع ند هللا دبع دادرلا وبا

 مل قلعت امو 5 10 ١ فرظللا 2 3 | عيجو ردم ةربزج ديدجلا لاقل سايقم ىقوتو اهلاص الجر

 نيتيامو نوعبسو عمل 0 قلعاو نالا كلا هدلو ف ةيالولا تريئاس ل ىنيتيامو نيعرأو كتدسن دس ىف



 ام ١

 ىلع نب ديم ني رابجلا دبع بلاط :ىبداو ىوحتلا ىنيرتنشلا ككلملا دبع نب دعركا ا

 ايههريغو كارلا هللا دبع ى باو نال ىلع ثيداحلا عمسو ايهريغو ىبطرق دلل ىرئاعلا

 بئارغلاب ايف ىنا .ةقئاف شاوح ئرهوجلل مامعصلا باتك ىلع ه هلو برعلا مالك رثكا ىلع علطاو

 قلخ هبحصو هعالطا ا دلل ةلاد مران ا اا يلع كر دتساو

 وحلا ىةمدق لل كلل نيا اوعفتنناو هيلع اولغتشا ريثك 1ك

 مهيوبيس باتك افراع ناكو اهرخآ ىق هنع لقنو هتفدقم ىب ةركذو ىلاعت هللا ءاش نا ةركذ: ىنايسو

 فلولا 0 ىلا ةلودلا نع باتك ردصي,ال ءاشنالا ناويد اف. رشصتلا فيلا 3 مللعو

 دقو ذاشباه ندأ شاف ظو ثناك هذهو ىب 1 0 نم: هيف 'هلعلا ام 10 نا دعن.الا ىحاونلا
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 ةباور مهلع ثتذخاأو هباحصا نم ةعايج رصيد يقل ءانط .فنرح قى هتيجيرت, قف تكلذ كتركذ

 مفيد ح 'ىف لسرتس ا اد عراك ا ةلفغ هيف تناك هنا ىكح#و ةزاجاو

 اوقورعب ابدنه ليلق ىل رتشاوحنلاب هيلع لغتشي نمم هئذمالت شعبل اموي لاق"ىنح قفنا ام فيك
 ةديرا ايف اوقورعب نكي مل ناو اوقورعب الا ةذخانت ال لاقو همالك هيلع ٌرعف هقورعب ةيدنه ذييلتلا هل لاقف

 ىلع ىشاوح هل ثيارو اهبارعا ىلع فقوتي الو هلوقي اهب ثرنكي ال سنجلا اذه نم ظافلا هل ثناكو

 روكذملا باشخلا نب ده ىبا ىلع درا هلو ءابقفلا طيلاغا ف فيطل ءزج هلو ىريرحلل ٌصاوغلا ةرد

 رظقا امو ىربرتحلل رضتناو تاماقملا ف ىربرحلا طاف هيف نيب ئذلا باتكلا ىف فرجحلا اذه ىف

 رم قونو ةيايعبرأو نيعستو عسل دس ببجو نم سماخلا ىفرصيب هندالو تناكو هليع ىف

 غن ىربو,ىاغت هللا بهحر ةيايسيحو نينانثو نيتنثا نس لاوش. نما لدرشعلاو ةعباسلا  ثيسلا

 ةبسنلا هبشب ىلع مسأ وهو« ءاب اددعبو ةروسكملا ارلا ديدشنو ةدحوملا ءاملا

 ند رهاظلا ند رصتسملا ن د 7 طظفاحلا نب لفقسولإ ند دضاعلاب بنقلها هللا دبع ديعم و نأ

 دقو نيبد دينعلا نم رصم» كت ككولم ر دما" , مثاقلا ندر ىصنملا ند رعملا ندر رد نا

 ها | ةزيافلا دمع سا ةافو دعب 0 1 0 >5 ىنايسو هنيد لدا نم لا

 0 0 رفاظلا دعب سابع اميلتق نينا نيرخالا دحلان ةودأ ن اكو هنيجرن ىف رو 07

 كبزر ند 0 0 وك نانللا دضاعلل رئفالار رفعشأو ازيا 5 < قرفشلا ةيجرت 3 ل

 منع هللا ىضر ةراجصلا بس قى ابلاغتم عيشنلا كرك دضاعلا ن ءاطلا فرح فروكذملا

 رةكشخلا باف .ةموم 5 الريس مسايا قى ثككبزر لي و ةمد لحتساإ اينس كال اذاو

 اهيلئاقم ل ام دي رصملا ةلودلا لاوحا فقعضأاو ممنم ةيشخ ةَلَو كالا ء ر ما ليقو اهرعسا عفتراف 0

 سيل اماوقار داصو لاومالا نم سانلا ىديا ىناس ىلا علطنلا ريثك ناكو ابنم مزيحلاو . ارا اذ ىنفاد
 ى



 مابا

 يرانا ل ا ا حا لا عساولا ككوفعأ ىدع :قاض نُدل

 اضيأ ةرعش نمو
 هلو دب سيلف ارمق نكب َح ١ نأ هلم حوط ٌتىاحصا ةعدقلا نأ

 هنوفج ماقس نم ىيسح ماقسو ةناطلس نم كرحلا ,قرودل لذ

 هك لل ديدي ءاضعلا كرد ةناقلتو نيسيخو ىدحا هلس ةدعقلا ىذ ىف هد هلومو ريثك رعش هلو

 هللا هيحر ةيايعبراو تنلد نش لا نم ن ,ىلخ ترشل ! نيدنالا موب وهو دال ,ربربلا هتلتقو

 تقلع لاق هنأ هلع كفرو ةالص الو نفك الو لسغربغ نم أريغتم نذدو مايا منان و راد ىف ىقبو ىلاعت

 ثييمهؤ تمدنف لثقلا لوه ىف فركذو تف ورحل مث ةداهشلا ىلاعت:هللا تلاسو ةبعكلا راتساب

 2 هلم دو ىلتقلا نيب أر نم ربخأو 0 ككل 5 مداخبس ىللا ليقتساف عجرأ ل

 ةيبقلا م 2 هاا هلع ىف ملكي نيب ملعا هللاو هللا :ليثبش ىف .دختل ملكي آل « ىويعتضر كبوصب لوذي

 تكل اولا ٌثيدحلا هسفن ىلع ديعي هناك“ كسلا د يبرلاو مد نول ىنوللا امد بعثي هحرجو

 هثندحت ف ملسم هجرخأ ثيدحلا اذهو كلذ رثا ىلع ىضق مث لاق

 طاق لاب ةيورعلا ىرحللا 2 ني ةقيكلا' لري وللا ليادللا دك ند "علا ني اهلزان نا
 هال محلا ناسك هلو ريالا ةاورلاو لاجرلاو ثيدحلاب ةريثك ةيانع هل تناك ىرملا ىسلدنالا

 نسحاو هنع سائلا هذخأر انالا 0 ةباحسصلا .باسنا ىنراهزالا سايتلاو راوذالا سابتقا بائك

 نتاكستن الات اي ىذا ظاحتا ىناعسلا دس ى دا باتك بولسا ىلع وهو رصقا امو عيهجو هبق

 دال 00 نولخ نايثل تببسلا هوب هاا دلومو ىلاعت هللا ءاش نا ةركذ نس

 نوكسو ةزمبلا 0 ةلاوبروأ ابل لاقي ظيسرم لايعأ نم ةبرقب ةيامعبرا او ردو اب دج ةرخالا

 اديهش قوتو ءاه اهدعبو مالو فلا اهدعبو وأولا ميتفو ابنت نم ةانثملا ءايلا مضو ءارلا رسكو وأولا

 نيعبراو نيتنثا ةنس ىقوالا ىداهج نم نيرشعلا ةعمجلا 5 ةكيمك 1 | بلغت دنع ةيرملاب

 ةلمسم ءاط ولالا دعبو ةمدعمللا نيشلا يستفو ءارلا مضي ىطاشرلاو ىلاعت هللا مهحر ةيامسيخو

 روكذملا هباتك ىنركذ لب دلب ىلا الو ةليبف ىلا ثسبل ةبسنلا هذه ا.تحت نم ةانثم ءاب مث ةروسكم

 هتنعال اذاف ةرغص ىف هنضعت ةيمجع ةمداخ هل ثناكو ةريبك ةماش هيسج ىف تناك ةدادجا دحا .نأ

 ىطاشرلا دل ليقف اتم ,فكلذويكو ةطاشر هلاك

 ا ىرصملا لصالا ى علا ىرب ند رابجلا دبع نب ىرب شحولا ىبا ن د هللا دبع دجت وبا

 نع يبرم كل ذخا ةرهد ةردانو هتقو ظفاحو ةرصع ةمالع ناك ةياردلاو ةياورلاو ةغللاو ويحنلا | ل
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 اا

 هيفاشلا اال اتفاكو نهك انين ماقضريف نرلازمغمم
 ةيساك ةيراع ابل بجعاف كوكل

 1 ا ا ددهجحو ا 00

 دييعلا نبا ل ىبنما لوق نم ذوخام ىرعملا اذهو

 اربكالا - ككقلاخ 0 0 سترلا ككدسح ككاعدف

 طسو نم اباد ككرثو را حرش ف 1 ةايسو 000 دبعل ليجلا بائتك جرشو

 لكاباب ثارتكا ةلقو ةذاذب هيف تناكو ابلمكب ملو ىتج نبال عيللا حرشو هيلع ملكت ام باتكلا
 ىف ليل هئيارف ماشلاب ثنك ثامامل لاقو تابئاكمو ةبحص اهبنيب ثناكهنا دامعلا ركذو سبلملاو
 اوثاك ناو تلق معن لاق ءابدالا هللا محري لهف تلقف اريخ لاق ثكب هللا لعذ ام مل تلقف مانملا
 ثناكو ةيايعبرأو 0 نيتبذا نس ىف ةدلومو ميعنلا نيلا 0 باتع ىرج# لاقف 0

 رك 00 1 رك ءارفلا باننا تار 5 هيزالل
 يا

 نباب فورعملا ظفاححلا ىبطرقلا ىسلدنالا ىدزالا رصن نب فسوب نب ده نب هللا دبع ديلولا وبا

 نم ملو ثككلذريغو عرابلا بدالاو لاجرلا ملعو ثيدحلا ملع نونف ىنابلاع اهيقف ناك ىضرفلا
 ملو ةلصلا هايس ىذلا هباتكب لاوكشي نيا هيلع ليذ ىذلاوهو نسلدنالا ءايلع برات فيناصتلا

 ككلذريغو سلدنالا ءارعش رابخا ف باتكو ةبسنلا هبتشم فو فلثوملاو ىلتخملا ف نسح باتك

 عسيسو ءايلعلا ةنع ذخاو يع ةيايثلثو نينايثو نيتنثا تنس ىف قرشملا:ىلا .سلدنالا نم لحرو

 هيفا اس دم

 راع اننا عن ايما كاجو ىلع كفار فكيت دع اياطخ زر رخخدا

 ىقاخو جر رهاييف كوجرسبو 2 ككلع بغي مل ابونذ نام

 فلام ءامضقلا لصف ىف فكل اكمو ىقليو كاوسوجرب ىذلا اذ نمو

 فئاحصلا باسحلا موج راك اذا د كك درا ىو



 ابن

 ىلع اهضعب ةبانك ابيف دجوف'ابهحتف تح دبتجاف ةفويضم ىرسبلا هدبإ دجْؤ هنا هثوم دعب هلسغ ىلوت
 نوئكلم :انيفءاذاك اهارق أرق ىتح لا رضعد

 ميج باذع نم ىتاجت ىجرا هفيض بيغ الر اجب تلزن
 معلم مكا مللاف ا مماعناب قثاو مللا نم نوخ.ىلع ئيناو

 نيناسثو سيخ ةنس مرح عمار دحالا ةليل قوتو ةيايعراو رشع ةنس ةدعقلا:ىذ فصتنم ىف ةدلومو

 ةروسكت فاق فلالا دفبو نونلا. مفب ءابقانو ىلاعتاللا هيحر دادقبب ماشلا بابب نفدو ةياسعبراو
 ىلا يشلاو ةيجرن ىف ةيثرم تابلدآ مل ثمدقت دقو :فلا اهدعبو ةحونتفم ابنت 8 الانثم ءاب مل

 لاصالا:.ىرسكجعلا نيسحلا' نب هللا دع اقبلا ينا"ني'نيسحلا هللا: دنع نا: نف هللا دبع افنلاولا
 للجدل فتحا لك فاد ازيوصلا نورطخلا و هرقل تدخلا (مومطس قالا [ذكلاوا ولولا“ لاذ
 ميسو دادغبب ةرصع 0 نم ةرجغ نعو ةدعب رزوكذملا ةباشعلا“ ند نب دع تأ نءعوحتلا ءاكنل

 ند < ند 0 0 ا ند 3 ناب ةنووعلا 30 دبع 3 ا نم ثيدحلا

 كباحتك هلو رول ا ىسر افلا لعام دال حاصلا تانبك حرشو 0 دا هبق فئصَو

 اي ا ءأ 2 نيداجم ىف ميركل أ نآرقلا بارعا

 رس ل درا لاسفل نذر تاكل ريش كبارع ]كاني وسنلا لل ىفركاسللا 2
 3 1 لغتشاو 00 5 ؛قحصو ةيريرحلا تايلعالو ةيئابنلا بطخلا م قوناسم

 نيملثؤ ناسيث ماس تذدالو تنااكو مديص دعبو ىح ودو دالللا ف مدهسأ ريتشأو هل اوعفتن أور يثك

 ءار اهدعبو ةدحوملا ءابلا يئافو ىاكلا نوكسو ةليبمملا نيعلا مضي ىربكعلاو ىلاعت هللا هيحر برح

 ءايلعلا نم ةعايج ابنم جرد كان الرشعد دادغب قوذ ةلجد كع ةديلد ىدو ارذكع كلا ةيلنلا| ةذهو

 2 ”ربغو

 وجخلاو بدالا ىفروبشملا ملاعلا ىدادغبلا باشخلا نباب فورعللا دجا نب دجا نب هللا دبع ده وبا
 ناكو ةريثكلا ثاارقلاب زيزعلا باتكلا ظفحو باسحلاو ضئارفلاو بسنلاو ثيدحلاو ريسفنلاو

 قى ىنايبصالا دايعلا ةركذ نسحلا ةيابن ىف هظفح ناكو ىلوطلا ديلا ابهيف هلو ,ولعلا نم اعلضتم
 ةعمشلا ةق ةرعش نمو رعشلا ليلق ناك لاق مث هنسامحمو ةلئاضف ددعو ةديرخلا



 مابا

 ناولس زهدلا خا .مكنعا ىلا لهو عجاردبعلا اهعلذ لهخءانتاشسملاا
 نانخ َرهدلا مكايقل نا ىداوق

 ناولا باطخلا لضعم نمانب ثلخو
 ىجحتاوج نيبو ربع هلق نإو
 مكجدع دعب انل انيذلا ترك

 اهعتادم نمو

 اهرلقل اهنا يسن مؤ الاسر او
 هوس نيلطلا# هاءاطل ك عزت هللا
 مليفصط)نيذألا حلشبلا رفشللا نم

 نادعيس تلق لاذلو نية امئاسالو
 ناليبلسل مييؤفرلا ةكييسلا سلا دانشو
 ناس موعسلا كرفان

 سوييلطب ةنيدكت ةبامعبزاو نيعبرار عبرا هدس ىف هدلومو ردقلا اذه لع اسر كشر ةليوط فو
 ديسلاو ىلاعت هللا همحر ةيسنلب ةنيديب ةبايسيخو ندرشعو ىدحا كنس بجر فصتنم ىف فوثو

 بيلا ءايبارلح يزهر ةلجبم لا راه دوب راحت رم ةايلل ءابلاا نورك رت لإ ل
 نم ةانثللا ءايلا يتفو مالا نوكسو ةليببملا ءاطلاو ةدحوملا ءابلا ستفب ىسويلطبلاو لجرلا هب ىيس

 نيسلارسكو نونلا نوكسو ماللاو ةدجوملا ءابلا ينفي ةيسنلبو ةليبهم نيس اهدعبو و اولا نوكسو اهننعت
 جرسخ سلدنالا ةريزجب نانيدملا ناثاه ةنكاس ءاه اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا يتفو ةليبملا

 ءايلعلا نم ةعايج اينم

 ىوغللا رعاشلا بيدالا ءابقان ند ذواد نب نيسحلا ني ده نب قابلا دبع ليقو.هللا دبع مسقلاوبأ

 هنسمح تافنصم ملو اعراب ًالضاف ناكو دادغبي ملحم ىهو ىرهاظلا ميرحلا لهأ نموه لسرتملا

 ةبيالا ثاماقم هلو ناآرقلا تابيبشت ىف نانيجلا بانك ابنمو ا هاج عويجم اهنم الديفم

 لئاسر- ناوددوريبكر عش ناويد ملو ييصقلا باتك حرشو دحاو دلجم ىف ىنافالا رصتخاو ةروهشم

 نيتيبلا نيذه هل درواو ملاوحا نم افرط ركذو ميلع ىنثاو ةدبرخلا تانك ىف ىنانبصالا ةركذو

 هيلا ايهبتكف دصتفا دقو ءاسورلا ضعب ىف

 اس ل: كارصلا
 سلا فش انيك ااهكرانيخلا لق

 ايل ردقل 1 الين احا دقو
 هذل زانعلا ف كف اسال الخلا

 هم كسو ايم سلا ندم ل

 همامغ 3 دل في توقمع ال

 ركدتلا (نيهحج نيلالق عمم از لو

 رهزم سج الو يقاس اهب قوطي

 ىذلا ىكحو نوجملا ريثك ناكو ةلاقم ككلذ ىف فلصو لداوالا بهذمو ليطعتلا ىلا بسنب ناكو



 ا

 ليدل جنا اف' فارق كلل | ىرخلل ف اهيركا ل تاس واف
 سيل بالاو ةيبرع مالا نوكي نأ فارقالاو نامعنلا ثنب ةدييح ابنخال ناتيبلا ناذه ىوربو
 هرثكا رعش ناويد دلو ثكلذ والخ مالاو ايبرع بالا :نوكي (وإب تكلذ الخبل كلو ككلذك
 اهركذ مدقت دقو سلدنالا ةريزج نم ةبرملا ةنيديهب ةيايسيخو ةرشع عبس نس هنافو ثناكو دبج
 نوكسو ةمجعملا نيشلا منع ىنيرتنشلاو نيتليهلا نيسلاو داصلاب راسو ةراص ةدج مسأ ىف لاقبو
 هذهو نون اهدعبو ايتن نم ةانثملا ءايلا نوكحسو ءارلا رسكو اهقوف نم ةانثلا ءانلا تفو نونلا
 ىلاعت هلا يحير انضيإ ,سلدنالا ةريزج جرش ةدلبس فيا يرتب ىلإ

 ايييف ارعبتم ثاغللاو بدالاب اباع ناك ىوحنلا ىسويلطبلا ديسلا نب دج نب هللا دبع دج وبا

 ىنوسيتقبو هيلع نورقيو هبلا نوعيتج» سانلا ناكو ةيسنلب ةيدم نكس اهبناقتاو اهبنفرعم ىف امدقم
 ىف ثنلقللا بانك ابنم ةعتمم ةعفان ابك فلا اطباض ةقث ميهفتلا ديج ميلعتلا نسح ناكو هنم
 ليعتساو ةدحاو ةسارك ىف برطف ثلثم ناف ميظع عالطا ىلع لدو بئاجعلاب هيف ىنا نيدلجتم
 متركذ دقو باتكلا بدا حرش ىف باصتقالا بانتك هلو هضعب ىف طاغو زوج ال امو ةرورضلا اهيف
 وهو دضاقملا ميف قوتسا احرش ىرعملا ءالعلا ىبال دنزلا طقس حرشو ةببتق نب هللا دبع ةيجرث ىف

 فورحلا ىف باثك ملو طقسلا ءوض ةايس ىذلا ناويدلا بحاص ءالعلا ا جرش نم دوجأ

 حرش ىف للحلا باتتك هلو ببرغ لك هيف عيج لادلاو ءاطلاو داضلاو داصلاو نيسلا ىهو ةسيمخلا

 ىالتخال ةبجوملا بابسالا ىلع هيبنتلا باتكو اصيا لايجلا طبلاغا ىف للعلاو ليجلا .ثايبا
 نم جرم مل هنا ليق هيلع ىنقا ملو ىبنتالا ناويد حرش هل نأ ثعيسو اطوملا حرش بائتكو ةمالا

 هلوق تكلذ نيف نسح مظن هلو ةدوجلا ىف ةياغ وهف هيف ملكني ءىش لكف ةليجلابو برغملا
 ميمر بارتلا تحت مملاسصوأو . هثوم.دعب دلاخ يح ملعلاونخأ

 مدع وددو ءايحالا نم ندظي ىرثلا ىلع شامو»و تبم ل.جلاوذو

 يللا لؤظ ى هلو
 راسب ضور وجلا ف مآ ثبشايك ةربك هيصاون تباشانليل ىرن

 رإبتل انيبسميوادكرابتف للصف الو , تعهج نحل( ر عيسلا كالا نك
 دوه نب نيعتسملا اهب حديي ةديضق لوا نم هلو

 ناي اهعلاطفم قاوطا راسقاب اوناب ذا قص نسح ىنوبلس مه

 اوناك امهيح مهتاعطا ادئاسطت ىكفيراىرلللاظب ظور داعم نذل



 رض

 ىف ماسب نبا ةيلع ىتثاو نابقعلا دئالق بحاص
 5 0 ل ةلاَسكي ىلا ىقدشرا
 ١ نم غلبتو ليهس نم ادارفنا رثكاو ليللا نم
 لوقي ايفو اهقيرط ولخو ابفوش داسك ىلع

 هذنرح دكناوبف ةقارولا اما
 ةربأ بحاصب اهبحاص تثببش

 ا

 امناو كولا .مضراع سكب ملل

 نيعلا قرزا مالغ ىف هلو

 و مقاوطا ىف ثرصبا ف .فسسو

 ةدعص هنم تاجملا ىلا ىضغي

 ىمالسلا لوقك اذهو

 ةككسد هدف نك نيالا

 هلوؤ ىرصملا هيبئلا سا ذخا انهه نو

 طلقما راع ضر فلا هكا

 3 دهزلا ىف هلو

 دقو ةاقسلا ىعاد ىلا 00

 ون ميفف .ىكذلا:مفستالقشك نا َّك

 لجر ىوس ىبعالا الو منصالا سس 2ك

 فكلفلاءالد ايندلا الو ىقيرهدلا 3

 اهرك ناوانينالا) لع قللحرتيل

 اهيلتلو
 زينمط,نطلاتلالكاىل الطاخاللكو

 مالا 2 للا ةارج لك كم

 ىضر ىر اصنالا ريش ند ناكلا تندد ديه ةذه

 ناورم ند ثكلبلا دنع

 ركل رك يملا ناعم لدتف

 6-0 نحو | ةييبشاأ 1! ىوا ناك

 اهلختنناف بقاث رصب اببو بناج اسنم هلو ةقارول

 امرتعللا اليخ اتكخج انبللاوزا
 نابرع اهيسجو ةارعلا وسكن

 قافر مسيل !دلطوراجب ركاذفو

 قام لا اهدا ولف يفعل

 قرش ىسابحملا قاوطابا اربيق

 قرزا نانس انهيف قلاتم

 نانس تناك الحك نكن ملول

 ربكلاو بيشلا نايعانلا مب ىدان
 ركذلاو عييسلا نايعاولا كسار ىف

 رثالاو نيعلا نايدابلا هدبي مل

 رمقلاو ١) ناريدلارالو نلعالا

 رضحلاو ودبلا نابواعلا اهقارف

 ىعارلل بثتذلا دادوك ىندوي

 عابنز ند 5 0 كين اح

 50 هيذؤ ههركحت 5 اهخوزت ذق

 لعن اهبل افا ديلظم



 الا ١

 اورابنالأ ع نم ةلصا ايلكتم ايضورع ايوحت ناكو ىلاعت هللا ءاش نأ رغصالا

 وق 0 0 ما ةدع ىف ارحبتم ناكو ةريع رخآ ىلا اه ماقاو رصم :ناوش
 ككلذو ليلخلا ةلثما ريغب ابلثمو انش ضورعلا دعاوق داع لخداو ةابحنلا للع صقن دق مالكلا ملع
 ةداع هلو 'ثيب !قالا ةعبر | غلبت دحاو ىور ىلع ملعل أ نم ىنونف ىف ةديصق هلو هننطف ةوقو هفذح

 ديص بحاص هناك اهب قلعتي امو ادويصلاو هنالأو 0 حراوج ى ةريثك راعشأ هلو ةليمج فيناصت

 ىلع تايدرط اهنمو دئاصق اهنم عضاوم ىف دراطملاو دياصملا باتتك ىف هرعشب مجاشك دبشتسا دقو
 زاب فصو ىف ةيدرط هلوق تكلذ نيف لكلا ىف داجا دقو عيطاقم اهنمو ساون ىبا بولسا

 نس سارف ةرشع دادغب 00 3

 نب ده نب هللا دبع ده وبا

 ايلا وضل ارا اودع حين
 هجابنم ىف ديصلا ىغبا ثودغ
 هجاببد نم قلاخلا هسدكلا

 هجارعنأ قو هلم قسن قى

 دما ةينغم هب راج ىفهرعش نمو

 ككاو نع نم اسيا در

 ل 0

 كقلاللا ةعناوول ]للا
 نيش كف

 ا

 هجالتبال سبضصلا ءوص حانراو
 ا :عدبا رسصيبسقا سبب

 هجاردنأ ىف ىرطلا راحا اًيشو

 هجاج ىلا هيدوف نازو
 هج الخ نع ءوبنب اةرسنسم

 يالذا قروزفلا اضساول

 كير طا قلع دا كل لوول
 كيادوسما بوكر
 كيلع ابيقر نوكيب اذ نيف

 ككيددجو ىف ثككتسح ىحو نم ن
 ملا ةهيحر نيتيامو نيعستو ثلث ظنس رصيل هئاف 9 ثناكوردقلا اذه كع هنم رصتقنو ريثك ةرعشو

 ىابنالاو هيلع بقل وهو ءاب اهدعبو ةيجعم

 ىلع ةنيدم ىهورابنالا ىلا ةبسنلا ةذه ءار فلالا دعبو ةدحولا ءابلا 0 نونلا نوكسو ةريهلا

 رسكحب رس ةدحأو عسيج وهو * ءاملعلا نم ةعايج امم جرخ

 اوناك ةرساكالا كولا ن 2 رابنالا اةديلبلا ةذبل ليق 8 ماب | ءارهأ رابنالاو

 ارسال رعاش, ناك راويشملا رغاشلا قيرعسلا رسل دنالا: نركبلا ةراش
 ةركذ ناطلس هيلع ليتشا الو. ناكم دعس مل نامرحلا نم:الا ظحلا ليلق ناكر م تاءالا ارثان ايظان



 ا[

 ارعاش اهب افراع ةغللا لقن ند أرثكم ناكو هلبق ند رهاط هيدا ابئاكو هالإ اعطقنم ةرعاشو هليق روكذملا

 روكذملا هللا دبع ىف ةرعش رافدادكم

 5 00 هللا دبع تافصك ءمئافص نوكن نا لواحب

 سس كو يفسصاو ضف رتل فقعو قدصا

 9 لمح او ءاحنو 3 دك منحأو دنأو قفراو نانو نلو فقطلاو

 عيبا دسالا سمنلل تنيدعهو ىتحيصن ثلبق نا كتعصن دقاف
0 

 00 < لوخدلا مار ةرهاط ند هللا

 اليلق نيلي ىدح ىرأ ام 1ك هنذأ ماد 8 تالا اذد افكرتات

 ذا اقللا ترحل تتداحو 3 00 ىلا اموب دجأ مل اذا

 ليف ف ككلذُيلو مدلا ايسأ ن م مسأ ناي 2 «لوقب ن 1 اوخدب رماو ةركئاف هللأ دبع كلا خاف

 ٌتثدحو دين رشل رادقلا لا ةيرس ابنا تلوقو 0 دلا ىلا ثبسن نايعتلا قاف
 ندا ناف مقالدت ةغللا بابرا ةركذ قدا ل كا مالك 0 ىلع هلقنف اذهب ىعيصالا

 جرخ نيييخللا نم ةريحلا كولم رخا وهو رذنملا نب نامعنلا نا فراعملا باثك ىركذ ةيبثاق
 سك رعت قئاقشلا هذها نع ايف اذار رصخاوريخلاورغصا نيك نم هتبلا تعا دقو ةفيكل ا رهاظ للا
 اهنا ح [يصلا ىف ىردوجلا لاق ككل ذي نامعتلا قئاقش ع مسذ اهرمح 2 انزتعلا اهنسحا ام لاقف

 نس 1 ندع سن ايل( ىءاطلا ماين ابا نأ ىكتحتو مل اعا هللأو ةريغ اذكور رك نإ نامعنلا ىلا ةروسنم

 كم لوقت اِ مل / مامن ابا اب هل اع ارضاح ريل 3 هتيجرت ىف الروك ذها ةيدابلا هنديصق رهاط

 هيراش سم 000000 “هلل اا ندع توك امون ليقو 9 ام 3 لئثيمعلاابا اب لاقف مفي

 ينل الاتجار ماو ممالك بسيعاف. رسال قكا ليال ةفشقلاا كوش لاحلا ف لفيعل ابا لاقف
 ةرئاسلا كابالا ناثكو:ةءانشلا باتكو ةانعم فلتخاو هظفل قفنا اتف «بانك" اهنم:ابتك ل ونصو

 ىقاعن هللا ةيحر نيتامو نم عيرأ نس لثييعلا | ىبا الافو تناكو تكلذ ريغو رعشلا ىناعم تناككو

 وهو مال اهدعبو ةثلغللا ءاغلا يتفو اهتتحت نم ةنشملا ءايلا نوكسو مييلاو ةلهمملا ى نيعلا متفب لفيبعلاو
 انبه دوصقللا وه هنا رهاظلاو دسالا اهنلمج نم ءابشأ ةدعل مسأ

 ءارعشلا نسم ناكر عاشلا ريشرش نياب فورعملا ىرابنالا ىشانلا دهم نب هللا دبع سابعلا وبا

 ىشانلا ركذ ىنابسو ريكالا ىشانلاوهو ايهراظناو ىرتحبلاو ىمورلا ندا مقبط ىف وهو نيدبجملا
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 اوجرخ ةينف ىلع ليبسلا ام ءابسأر ىلع بشكف ىبص ميعمو جرفتلل دلبلا رهاظ ىلا اوجرخ ةعامج
 هللأ دبع ناكو * مهضعب ةدارقوأ مهدحأ نأ مللغلا لعلو مهراطخا ردق ع مهراطوا نوضقي مههزتنل

 رصي وهو ءارعشلا ضعب لوقي هيفو ةدم ةيربعلا رايدلاو ةدم ماشلا لود دف

 هاط نبا هيف هر ا وباع نام مدمر ناسا
 رضاخ ريغ مهفورعم انترصع مهارن لاججرر صم لم دعنإو

 زباقشملا لفل! ترزز نا عيجتيل نكتع 'مكترزا يلام قرب رتخلا نع
 ىدحا منسوما ىلاانلا دع لكم ناوي لعا كلور وامسلا لكم نا تاينالا هدد ا
 ريصيب هداون ريتساو ابنم ةدعقلا ىذ ىن دادغبي لخ دف ةنسلا ةذه رخاوأ ىف ابنم جرخو :نيتنامو ةرشع

 ركذو مصنعملاب بقاملاودو ديشرلا نب قعسا وبا اهيلوو نيتيامو ةرشع ثلث نس ىف اهنع لزعو
 ديبع جرضو مكتحلا نب ىرسلا نب هللإ ديبع دعب اهيلورهاط نب هللا دبع نا هخبرات ىف ىنافرفلا
 سيل قارعلا ىلا امنع رهاط ني هللا دبع جرخو نيتنامو ةرشع ىدحا منسر فص ى ابلع هللا

 وباربزولاركذو مصتعملا اهيلو نأ ىلا اهب ىلختسا دقو نيتيامو ةرشع ىتنثا دس بحجر نم نيقب

 للا ريسبم ةيرصلا راب دلاب مرجولا ىالدبعلا يللا نا تدارخلا تيدا كناعك كو معا
 هي كارل ل دل راب دالبلا نب شف درا مل ميلا نب عارة لا
 قرر مهدج ن راف ءالولاب نوبعارخ هموو هللأ ديعو ككانه هعرز نم لوا هنأ أ ةسيطتسيا 0 هنال هيلا

 ةحلط ناكو ىعازيخلا تاحلطلا ةحلطي ىورعمللا ينلخ نيبهللا ديبع نب 2 ديم هبا كرم 6

 ثايف برح وبا هتينكو ناسارخ ىلاو هيبا نب دابز نب ملسم لبق نم ناتسج- ىلع ايلاو روكذملا

 كايرلاتت نم لا يبعد رعاشلا لوقف فرب لا صا س١
 تاحلاطلا ةحلط ناتسجسب . اهونفد ايظا هللا مصحر

 نب ىلع نيسعلا وبا هلاق !ذكوه ةحلظ ىبا ثنب ةحلط هما نال كاع ةحلاط هل :ليق امناو

 نوكسو ناقلا مضب ماين 5 ىوقو  ناسأرخ ل ادب ترإل ف 5 السلا دمحا

 ناسارخ ةهج نم ةدح مجحلا قارع نم ميلقا ودو ةليهم نيس اهدعبو عرسك ل ايفو ميملا :فوواول

 هللا دبع ةافون كن اكو, ضموقن لاتيعا ف 00 اياها ديل اناقم| قابل (ىلعلا كيش 2
 شاعو ,سصالا وهو نيثلث ةنس ليقو ورسب نيتبامو نيرشعو نايث جنس لوالا عيدر رهش فر كد

 ةلاطسللا هان أ هلايقيبع دلو ركذل لينابسر ىل هتادلا ةيحر هس قيعيراو ايناثرهلط سارا

 هللا  ىضر سابعلا نب هللا دبع ند ىلع ند نا 1 ند رفعج ىكوم ديلخ ند هللا دبع لدييعلاو با

 ريهاط ن د هللا يع ب ناآكو هدرعبو مالكلا مشا ن راكو ران 5 ل لاق د و بلطلا دبغا نب هنع

38 | 
0 
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 دوقلا ةيربهملا 00 فاشل الل, وكيتح ا دقو: وعص سرق لف لوقت
 دوجلا عل نك دك ميلك 0 نا ىونت سشلا علطما

 نورعملا رعاشلا ىراصنالا ديلولا ند | ملسم ديلولا ىبآ نم نيتيسلا ن نيذه مامثوبا ذخا دقو. ثلق

 لوقي ثيح روبشملا ىن داوغلا عر

 مجللا ىف نابكرلاب رثجت لدتعتا ىلع 0 دقو ىبحص لوقي

 مركلا علطم ىن اكل لك لتقف انب مون نا ن ىغبت سمشلا برغمأ

 ةعبدبللا هثديصق ةدشنا هيلا ماهت وبا لصو ايلف هيف انك ام ىلا انعجر ىنعملاو ظفللا ىلع راغا هناف

 اهبيف لوقي, ىتلا ةيئابلا
 ُُ 0 يد 0 ةنسالا نارطاك بكرو

 7 0 0 دئاصقلا نم ع

 هبراقع بدن ام ىنتح لكيللا ىلع هماقتانا قوخ هللا دبع تثد دقف

 ايشلا ناسز, قف.ناكو. ناذيه ىلا لصو ايل هناف ةسايلا بانك ماهتوبا فلا ةرفس لا هذه فو

 ماقاف ةدصقم قيرط جولتلا الرثك هيلع ع 3 قصولا دح نع جراخ ديدش ىحاونلا ثككلنب دربلاو

 اهيف بتك هنازخ سيئرلا كلذراد ىو اهئاسور ضعب دنع ةلوزن ناكو جالا كار نطعني نادي

 روكذملا هللا دبع ناكو ةسايحلا باتك اهنم راثخأو اهعلاطو ماهت وبا اهل عرفتف اهريغو برعلا ندواود

 ةعنصلا لها اهلقنو اهيف نسحاو ةريثك اناوصا ىنافالا بحاص هيلا بسن ءانغلا ديج افيرظ اببدا

 هلوق ةرعش نيف ةفيرط 0 او دنع

 نيكل يفت انكنأ نع ل عدلا ةدحلا كذلك موفق ن

 اوال ع داتقنو قالا اذ 0 ءابظلا د 171

 ادودخو ات ةفانودستلا ّضتيتلا اكشن مث نكرم موك كل كندكب

 ادودصلا ى مدت ن 0 ىشختو ديلا انطغس يقتن

 يل وخل ملسلا فواز ارحا هييركلا ىيانارغف

 هلوق هللا 00 نمو 0 هللأو 5 0 نيك نإ مصال انا َلْيَقَو

 ىرذعب دب قال 0 ذعلات لسوتلا لا كي ٍِ

 نا اهنويضم ةصق هيلا تغعفرو ؛ دحأو عضوم فى ناعيتجج ال ركذلا لبنو سبكلا نيس « ةمالك نمو
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 روكذم وه امك ةيايفاثو نيعراو ناين دس ىف فوت روكذملا ابطابط نباو ىلاعت هللا ءاش نأ هنايجرت

 دبع دج وبا نيدلا وكون ظفاحلا اشحبش هتاقو خيرات ىندافاو اهبنيب عييجلا روصتبب فيكف انهاه

 تحاص لغلو ةققعم ىبهف ريرانلا اذه ىنةافولا امأ لاقف ضفانتلا اذه ىت هتعجارو ىرذنملا ميظعلا

 جر ى انهه وه امك هتافو رات تثبأر مث 0 كك 5 ملعا هللاو دلو ناكزعملا عم ةعقاولا

 مكنح ىقدهل تضرع ةنوث نم تثلاط دق هنلع تناكو. لافو ىعبهللاب نورعملا راتخما ريمالا

 خبرات ىف تبار مث اهيلثم دهعي مل ةيبرغ ةلع ثناكو ءىش اهيف عبجت» ملف تاجالعلا بورضب يلاعتف
 ىنيسحلا هللا ديبع نب ماسم رفعج وبا فيرشلا وهزعللا ىقتلا ىذلا ىيرشلا نا'قالوز نبا
 لاو ةعقاولا ةذه بحاص اههدحا لعلو ىسرلا ىنيسحلا ديحا نب ميهربا ليعيسا وبا ىنرشلاو

 باويملاب ملعا

 مدقن دقو ىعازتخلا ناهام نب قيزر نب بعصم نب نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع سابعلا وبا
 ربك ىولطاعلا“ن اكو امنش :ةعيبلا“ىلاع اليبن اديس روكذملا هللا دبع ناكو ءاطلا رح ىف هيباركذ
 ناكو هتمدخ ىنةعاطلا نم هقلسا:امو هذلاو. ققحل ةياعرو هناذل هبل ثافنلالا .نسح هيلع دامنعالا

 نم ءارسححلا ةيرق لداب جراوخلا عقوو ناسارخخ ىلع ىمريخلا كباب جرخ ايلف رونيدلا ىلع ايلاو
 ةرماسي روسيدلاب وهو هللا دبع ىلا ثعب نوماملاب ربخلا لصتاو داسفلا اهبف اورثكاو روياسن لايعا

 براخو نيتياسو ةرشع ثلث مدس لوالا عيبر هش نم ىسنلا ىناهبلا جرخف ناسارخ ىلا جورتخلاب

 ةندملا, ككتلذ اهنع عطقنا دق رطإلا ناكو نيتيامو ةرشع سمخ ةنس يببجنر.ق روباسين مدقو جراوخلا

 ةدشناو هتوناح نم زاّرِب لجر هيلا ماقف اريثك ارطم ثرطم اهلخد املف
 رردللاب طيش تييجاذا:قيلح مينامزر ف نانلا طحق دق
 رطمبلاوريمالاب تبحريت اندف ةعاشب ف ناخب

 ةيجرت قروكذملا رهاط نب ةعاط نإ ههبرات ىف ىربطلا ركذو ناسارخ رابخأ ىف ىمالسلا هلاق اذكه
 نبا ىيتح#ب ىضاقلا هيلا نوماملا لسرارونيدلاب كلذ مج هللا دبعو ةرشع ثلن ةنس ىف ثاماي هيبا

 نوماملا نا لاقق رخا ايي ةعاط ةبالو ىب اذه دعب ركذو ناسارخ ةبالوب نيبو ةحلط هيخا ىف هبزعب مثكا
 مل عيبجو هلك هيبا لع ةالو ثّبش نب رصن ةيرامعم ىلع ةقرلاب هللا دبع ةدلو ناكو رهاط ثام اهيل
 ثلث ةنس ىف اضيا ىربطلا ركذو ملعا هللاو ناسارخ ىلا خلط ةاخا هللا دبع هجوف ماشلا ثكلذ عم

 مصاوعلاو روغثلاو ةربزجحلا نوماملا نب سابعلا هنياو رصمو ماشلا مصنعملا ةامخا ىلو نوماملا نأ ةرشع

 نم م ىف قرف مل هنأ ليقو راتبيد ىلا ةباهسيخ رهاط نب هللا دبع نمو ايبنم دحأو لك ىلععاو

 تلاطو سموق ىلا ىبتتثا انيلف قارعلا نم هللا دبع دصق دق ىءاطلا ماين وبا ناكو ثكلذ لدم لاملا
 لاك مهفقملا هيلع كي مقل هد



 اريوزبإ

 ةزيلهدب ناك معنتلا ريثك مةبشاحو ديو ةرهاظ يعلو عا طو عابر بحااض لضاف اهنرك ارهاط ناك

 دانسالا نم رصم لهال اهذفني ىلا ىولحلا مسرب ةرخآ ل لوأ .نم يب لك زوالا رسكي -

 سانلا نيف هليغ ةرجنا رنش لك ىف نيرانيد روكذملا لجرلل قاطياو هنود نم ىلا ىديشخالا روفاك

 نديمود ىف روذاك ىلا لسربب ناكو ربهش لك مهنمو ةعيج لك مهلسو هوب 50 مل 31 ناك نم

 ةداعلا ىلع ىولخلا ىف فيرشلا ىنيرع# «روفاك هيلا ل.سراف هب تكلتاقي ل م هناف د

 ايلف هلاطيا اودصقو ككلذ ىلع هودسح دق هنا ملعو هيلا فيرشلا بكرف « قيغرلا نم ىنيفعيبو

 اهديد هنجعت ةئسح ةيبنح ىه اهنأو اهظاعن الو الواطن فيغرلا ذفتن ال انا هللا كديادل لاقدب عمتجا

 ىتوق نوكي الو معطقن ال هللاو ال روفاك لاقف ةانعطفق مسهرك اذاف 0 ليبس ىلع هلسزتف ةزمجتو

 دعم مييث وبا زعملا ككلمو روفاك ثام اهلو قفيشرلاو. ىولخلا لاسرا نم هيلع ناكاف ىلا داعف ةاوس

 زعملا ءاجو مييجلا لفرح نفةركذ مدقبلاردوج دياقلا دب كع يم ىديبعلا روصنملا نا

 ةعامج هد عينجا هتاقلل سانلا جرخو دلبلا نم, برق ايلف هبسن ىف نعطي ناكو ةيقيرفا نم ثككلذ دعب

 دقعتسزعملا هل لاقف انالوم بستني نم ىلا روكذملا ابطابط نبا مهنيب نم هل لافم فتارخالا نم

 سلجو ماع ء سلع أ ندانلا عيج رصقلاب زعملا رقتسا ايلف انيسن مكبلع درسنو مكعيجتو اسلجم

 اذه لاقو مفيس قصن كلذ دنع لسف ربتعم قبي ملاو اولاقف دحأ مكناسور ند قش سا مهل

 روكذللا فيرشلا يناكو انعطاو انعمس اعيمج اولاقف ىبسح اذه لاقو اريثك ابهذ مههيلع رثثو ىبسن

 ىضقبو هئاقدصأ رئاس ىل او ميبلا كرد ممل افطالم مهيلع لاضفالا نسح ةيلماعم ىف ةلماعللا نسح

 نينامثو تس ةلنس هثاالو تناكو بهذملا نسح ناكو ةعامج ىنغاو ميم سولجلا ليطبو ٍمقوقح

 ديعلا ىلصم ىف هيلع ىلصو رصيد ةيايثلثو نيعبراو نايث منس بجر نم عبارلا ىف فوتو نينيامو
 روهشم فورعم ةريقو رصم ةفارقب نفدو ىلاعت هللا الا مدددع ىصلا ال ام قلخلا نم هئزانج رضحو

 ةأرف تكلذل ةردص قاضف ملسو هيلع هللا ىلص ىب نلا ةرايز هتافو ج ذلجر نأ ىورو ءاعدلا ةباجاب

 ناكو ابطابط ن د ديحأ نب هللا دبع ربق رزف الا تاو انا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص همون ىف

 شنو ةربق 0 فقو هنأ ناسحا هيلع هل نم 5 ىكحو رصم لق نم ايورلا بحاض

 ىافك ىف تكسي اوناك دقو, ساب ىلع مويبلا ثفلخو

 ىرديسم ىلارص نذل ةاناكلا باوجلا نيبو ىتيت لب 0 لاقف همون ىف 4 ةارف

 ابطابط ىلع 1 الكلا ةزمهلا فرح م دقو كا هللا ةيحر تكل نيس عداو نيتعكر ل

 ضفانن اهنكل ةعطقنملا لودللا باتتك ىف اهركذ.رصم همودق دنع زعم ا عم هل ترج ىبلا ةياكحلا هذهو

 + ىئايس انيك ةياهثلثو نيدسو نيتنثا ةدس ناضمر ريش ىقرصم لخد زعملا ناف ةافولا م



 ا

 راس ةيهانعلا وباف مبلاعفا ىالخب مهايسا 1 ل ماةعبرا لوقُ 0

 نب ديعسر اج راك 0 ذو ةرعش قفاويو زتعملا نبا ةباكح قلاخب 2 مزاح نال تثبور دقو

 5 مر نالا ةرشع ةيلآ ثعنف فكل ذ دييح 3 ل اوح نع لومحتف هلاخ ثع ان 5

 ربغب ءىشلا ترعت قع هفرظ لايحب اش دالة واد 0 ل“ سك ةيراجو اكولممو هغلاب اسرفو نابت

 0 اب راج ىف كناجه نم عاش ام نكي ملو هتيلح ربغب هفضو ىلع مدر دق مثعشو

 نحنو كسفن' مظعو ككتيه ربك عم ككيلع هب ةضاضغال ام كتلخ ةدشو ككلاح ءوس نم يغلب
 اهل اظناشقلسا لقا ىو ةتاعج امد 100 نؤراتسمل انكلس يدا
 0 ا ماد

 رثولاو تحتسا برو الك ىتيفرت لامالاب يي

 رهدلا 0 اراع ا ل نم ءامعنلا سبلاال

 نايثع ابا ىنكيب ديمح ند ديعس اذهو دقاضالا هلامتحاو ةربص نسحو هنعانق ع لك اذهو

 مالك ليقول ءالضفلا ضعب لاق ىنح ةفرسلا ديج ةتعانص ىف امدقم ظفللا بذع السرتم ارعاش ابثاك ناكو

 ص هلو سرفلا ثولم دالوأ نم هنأ ىعدي ناكو ءىش هنم هعم ىقب امل كلها ىلا عجرا ةرعشو ديعس

 ةريطملاوريغصر عش ناويدو لئاسر ناويدهلو ةبوستلاب فرعيو برعلا نم مجعلا ناصتنا باتك بنكلا

 0 ةبرق ىهو ءاه ةدوتفملا ءارلا دعدو انتحل نم الانثملا ءابلا نوكسو ةليسملا ءاطلا رسكو ميلا معقب

 ردز نقلا وخاوهو دلخم نياوه نودبعر رمد لاقيف هيلا ريدلا فناض ىذلا نودبعو ى ار ن مهرس ىحأوت هد

 ىاوهو هثرايعب ةيانعلاو هيف ماقملاو ميلا ددرن: | رثثك ناك منال ميلا قيضا امناو دلخم نب 3 دعاص

 اقزتنم ناكو ن لا كر دقو ةلجد ا لبا ةربزج برق اضأ 0 ةربطملا بتفدح

 لالهل ١ ةفص 05 ةيمأ ند ورمع لوف نم دوخام ؛ 2 يضفي داك لاله ءوض جالو « هلوقو اهلهال

 رصنخ نم قفالا دل طيسف اهناج كرم نسا ناك ن

 رفظلا ةمالق طيسفلاو

 نب ميهربأ نب د ليعمسأ نب ابطابط 0 ل د.ةللا دبع دج وبا

 ةافولاو رادلا رمل لصالا راجل هلع هللا 4غ ضر كسلاظ نإ نب ىلع ند نسحلا نب نسحلا
1 
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 ا

 بدال ةيرصي يتسم ةاراتتلا رتل
 هلوق ككلذ نوف ةعب دب تاهيسشتو لا سالو

 رجشلاو لظ لظلا ترد ةريطخلا ىقس

 اهب حوبسصلل ىساسنادهسل املاطف

 مهتالص 00 0 0

 وبك كرا 1 نم يي مك

 و ىوبل !] 1 ميلظاخال

 مل قيرطلا ىف ىدخ 0 ل

© 
 ةركذأ نك ضيم ناك ذم ناكو

 رطملا نم لاطه نودبعريدو
 رطب. مل روفصعلاو رجفلا ةرغ ىف
 رحسلا 33 نيراعت عرادلا كوُدُس

 رعشلا نسلم العب ظلاكاا نيؤرلا "خلع
 روح ىلع مينفج قبطي رهسلاب

 رظنلاب داعيملا نفل ساو اعوط م

 رذح نمو فوخ نموطخلا لبجعتتس#
 رثالا ىلع ىلايذا بح ساو الذ
 رفطلا ا دق ةسالقلا لشم

 أ نع لاس الو اريخ نظف
 0 نا ا هلوق ةركش يزل نمو

 ءامدتلا لا عسل قسط فلو
 ل دك ع ل قفا ىفردبلاو

 مد لابسمج) ىنرس 5 ا مسح

 د امل ب بارشلا دقع قل فسممو

 مننا مل تللقو ىدب ءكرح

 مدوص ضفخ“ ركسلاو ى ككانحل اف

 اما لويس ام مهفال ىنأا

 دغ 0 م قيفأ ى كت

 ةاضرب رد رف

 1 ل
 ا

 ءاميالوزمرلاب 0
 ءامددلار - قط لكلا كك اذكت

 افافلا رلجلنك ََج رلجلكتب

 0 0 ل

 ىالوم ء[شنام كدر لعمار دع

 و . اذ نوخ الب ىدنع

 بهذملا ىفنح ناك هنا ىلع ةلالد هيفو ةخوبطملا ةرمخلا ىف هلو

 ٌكمحأ دوعلاو ككسنلا دعب تدع دقو 0 بارشلا 9 دف للاخ

 ا 0
 | ناكو

 دقوتنت ةرد مديت

 دقعتو ل مك رمل قلحدلا:

 هللا دنع ع ضعب ىف تبارو ذاوسلاب بضع هجولا نوئسم ةرمسلا نر دش رتعملا ند



 ماع

 ايبييلع م الكا مدقل دق فعلا رمال يل نيسلاو ةيجعملا نيشلاب ساشو

 9 0 بدلع يال ا نب 0 نب هلا دبع نب 5 نب 9

 4 لأ ميسابج قى :ادودخم ع 0 ءايلعلل اطلاخم يناعيلل 00 نسح 0 دبج 1

 اوعلخت يباتكلا ةوجوو ذانجالا ءاسور :نم ةعايج هعم,قفناوردنقملا .ةفالخ,ىفةنثاكلا هل كرِح

 نيتيامو نيعسلاو تس م لوألا را نم نيقب عبسل كيو نيش اةرشعل كريسسلا| موب ردتقما

 ىصضارلا ليفو هللاب يلاغلا ليف ةللام :ف ةصنلا ليقو هللاب ىضترملا ةويقلو روكذملا هللا دبع اوعيابو

 مهوتعشو زتعملا نبأ بامعصإ ! اوبر احو اكاد اوبزحت رددقملا بامعصا نأ مث ةليلو اموي ماقأو هللاب

 نيسحلا ند ةللا دبع نس نيسحلا هللا دبع ىباراد يفرتخملا نبا ىفتخاو ا كا ردتقملا اوداعأو

 ملتقف نزاخلا مداخلا سنوم ىلا هيلسو ردتقلا هذخاف ىرهوجخلا رجاتلا صاصجعلا نياب فورعلا
 د سدوم هقنخ لد 0 سيلو هفنأ نسح ثام هنا ليقو ءاسك ى افوفلم هلهأ لا دلك

 مسوس ةراد ءازاب ةيارخ 1 نفدو نيتيام نيعسلو ثدس ظدسر تحل مش حمال ىناث سيرخلا نب

 دبعلو ةياهئلذو ةرشع سيخ .ةنس لا نم ثلخ ةليل ةرشع ثلنل دحالا موب قودو دلتو مالفع ف

 رعشلاب ناحل كو عيدبلا باتكو ضضايرلاو رهزلا بانك يقيتاصتلا نم روكذ 1 ل
 نع كاك تالا كلك يلا ل ا ديسلاو راوحلا ل
 نمو م 3 ل 0 كا اكو رابخالا

 ل
 اقرف موق اذنكم ساحللا قرفو اان نوسلا ك انلا. بح دق

 ملا ىقردي 5 قداصصو مك | 1 ناك 0 هر دق بداكف

 هلوقب ةركذ ىنالارعاشلا 1 ند 2-5 نب ىلع هان



 اسر

 بيرتت عقنلا نم اهاشغي ىئايعص انقلا اهيجعد برضلا روطس اهيلع

 ميدن حابصلا ىلاوهو تبسيو ىدعلا ةبناجم ىنبناج#» ىحضا
 ميلست مظامحتا سو فسح ةظفلف بيقرلا :ىشحلا ىبزرسنو

 هنفش ىف ةلحت هديسل مالغ ىف هلو

 لجاو ءىش مركا ْتْملآ ملحن مدبسل نم ىباس

 لبقو ىدحا نس نابعش ىف صمح ةنيدهب ىقونو ةعيدب ءايشا مل ثركذل ةلاطالا نوخ الولو

 دقو ىلاعت هللا هيحر صا لوالاو ليذلاو ليسلا ى ةركذ ىناتلاو ةيام سمخو .نينامثو نينا

 هيحر ةيام سيخو نبناسو ثلث ةنس لصوللاب روكذهلا هللا ديبع نأ قيرشلا قوثو ةنس نيتن- براق

 ةلوق.هنمف رعش هلو لاضفالا مح ناسحالا ربثك اداوج اسبئر ناكو ىلاعت هللا

 بيبعلا نع سبل ناولسلا نعاوقدص ًالساولاق

 بتقرلا ىوخ نم تلفاظر ايزلا ترش ملف ارسناك

 ىنغي انايبا دادغبي ثعيسو لاق مل هيلع ءائثلا ىف غلابو ةديرخلا قف كفناكلا نيدلا دايع ةركذو

 اهتم روكذملا نيدلا ءابنض فيرشلا ىلا نييماشلا ضحد اهبسنف اهب

 جلا ةانق اد 7 00 50 دل 0 5

 عطفقالا 00 3 ىدي 0 جاع لوانت ىلا ليبببلا 5

 ىماذجلا ساش نب دج نب هللا دبع نب رئاشع نب رازن نب ساش نب مج نب هللا دبع ده وبا

 اعيج رصيب تيار ةدعاوقب افراع هبيهذم ىف الضاف ابيقدف ناك لالخلاب 8 ىكلانلا هيقفلا ىدعسلا

 10 هيف عدبا اسيفن اباتك ككتلام مامالا بصهذم ف فنضو هلئاضف نوركذي ةراحضإ نم أريثك

 ا مالسالا ةج > قينضت زيجولا بيرت ىلع ةعضو ةنيدلأ ملاع بهزذم 56 طديينلا ره اوجلا

 ةرثكو ميلا ةفكاع ضيم ةيكلاملا ةفئاظلاو هلضف ةرازغ ىلع لئالد هيفو ىلاعت هللا هيحر ىلازغلا
 لوذحملا ودعلا ةذخ/ا ايل طايمد رغث ىلا ةجوثو تاجا ةرواجملا"ةسردملاب رصيب اسردم ناكو ةدئاوف



 اكد

 قارعلاب اناو ثلز ام ةديرخلا ىف بناكلا دامعلا لاف اهيلا بسني !ذبلف اهب ماقاو صيح ةئيدسب
 ةتيفاك ثراس دقو ةدسعلا ةدصاقمو ةنسحتسملا :دئاصق ىلع ىفا ثنك ىناف قاوشالاب مئاقل ىلا

 دعب لاق مل هتياغ ىلا اوغلبي ملرسعلا لها ناب تلجسو هشافك ثدبشف ظفاك نامزلا ءالضف نيب

 ككلذ دعب لاق مث لوقلا ىف هقف نع نيت ناسل ةدقعو ةمان ةحاصف نع رفست ةينمث هيف ميلع ءاننلا

 روكدلا جرفلا وبا انيلا جرخ اهرهاظي ميخو صيح ىلا هللا هيحر نيدلا حالص ناطلسلا لصو ايلو

 ككيزر نبا ىف ىتلا ةيفاكلا هنديصق ىف لوقي ىذلا اذه هل ثلقو ناطلسلا ىلا هتمدقف

 اكورتم ثكرتلا دنع لاز امرعشلاو مهدنع لضفلا ئغبا كوتلا حدماا
 ىتنلا ةينيعلا متديصقي ناطلسلا حدتما مث كورتم منا لوقن ال ىنح لاقو 0 ١ ءاطعغات لاك

 اهبف لوقي
 ىعروتس ملو ىمد تححبتسا ىيك اعروت مالسلاب ةليهبلل لق

 ىعجرت نإ ىلا ىقبا نإ, ثتاهبهإ «لباق ماع ىلصت نأ تينعزو
 عدبمل ميانع ةوجولا نود امهيجو ىف ىتلا نسحلا ةعيدبا

 عيصاسب ثرشاوا قّرفتلا مسي بجاحب تزيغول كت ينام
  ىعنصت 00 5 مرخم كثكب 1 كفا

 اههو هيلا قبس ملو ايهانعم ركشأ هنا معزو نيتبسبل | نيذه ىندشنا - داسعلا لاقو

 اركس ما ارطسا كك د مل تربينا اذاف همسك ٌبئانكلا 8

 ارسيدتيجت شلدجلا نإلالا مامروظي قوم بارثالا سيحل ل
 ملعب وذ نشيجلاب ملقلا هيبشت ىنعم ىو اسهيف عدب أ دقو ةديصق ةليج نم ناجبا ناذهو

 كالا ءام ان كرار دييشاسا مق كب 0 داقاألا ادخل اذا موف

 كتايفرشملا تعلن اولايي هلاانم !ةاودعب ناو 0 0 ايلان
 تايزلا ثئلملا دبع نب دجن حدم ىف ىءاطلا ماين ىبا لوقف ىلا رظني لوالا تيبلا ىنعمو ثلق

 مصتخمللا ريزو

 الصنم صيساو ايد ناك |5 نينموللا ريمأ ثززه

 الفسح زبجت الا نكات ىلار .ميارزهج ذا, ىلا ناايف

 ددلا لقارهطلا شما ىلعتنب ليسحلا ليغسا ىما,ذاتسالل يناثلا تيبلا نسمات
 فكللا ماظن 5 جدمي ةديصق ةليج نموهو ةركذ

 ليوسنم ددهلاا ىلا ربخ مهيدياب 1 ةياعلا كل لئجذلام اذا
 9 زاسوا



 م

 ةنئدتيب, مباح سقي نينالتو سيلا راع رع نيرسم هي داككلإر ايلفلا] هائل نونو لطول
 ىقاعن هللا هيحر أر ارارم ةربق ثرزو هد ظفورعم ىهو دليلا لخاد اهاشنأ ىتلا ةئس ر كنمر نق ل قشمد

 « ةبزعتلاو كلذ هيلع درو تانك“ نع اباوج هبق د نزعت لصافلا ىحاقلا نم درو ىضاقلا قود ككل

 ىف لعجو اهلبس تاريخلا ىلا رشيو اهلها اهب ٌرسو اهلمش هللا عيج ةيبركلا تاذلا باتك لصو

 ىلا مالفنالا ةبنر زواجمت# ةيربلا ىف ملثو مالسالا صقن ىه ةدابز ؛دبفو ؛اباعفو اهلوق هن اوضر ءاغتنا

 اك كَ هللا د 0-0 رورصع ىبأ ندا نيدلا تورش مامالا الافو نم هللا ةاضق ام ىككلدر 1 اذدنالا

 ملعلل ا ىناكدقلف اهبذالخ لها اةرسمو ةلبا لد | انكم 1 نمو اهفار 1 نم ضرالا ل رم هلويل لصح

 م مقرضح دقفل ىبايتغا هللا ملع دقلو ابوسحم رلاصلا ىاسلا اياقب نم دتيقبو ابوصنم
 ءاكلا د دحلاو «هتعدأ نم روفوملا 0 ل د دلع اني 2 000 هتكر نم ايندلا ولخل

 ةلفيدحال تملا ءالع هدفت نر نار ا يا نع اقل اءابلا زعل 0 ارجوا ةلببللا
 ناك كك | دديدحلا ريغ ىو لعالا بازلا برق قرشلا بناجلاب ةلجد ع ةديلب ىهو قسد

 ةثدحو اهم طرجم ءاملأو ثتارفلا طف فراننالا نم رسارف ىلع ظنصح دعل ىدو ةرونلا ةظشدح ال
6 

 سيرو ا لا .اهققلا لوقو ل الا دارا قرارا سس لصللا
 تارفلا ةديدح ال مقيدحلا هذه هب نودبرب اضرع ناواح ىلا ةيسداقلا نمو الوط ن ادانع للا

 ىصيحلاب فرعبو ىل اضوملا . ناهدلا ن نورعملا ىسيع نب ىلع ن ىذا ادعس نب هللا دبع جرفلا وبا

 ةككسلا| يل ا ل ايبا الساق اهيقف ناك بذيملاب كنوع ىفاشلا هيقفلا اضيأ

 ابار لسرت كفل | مرش اليك كك يغلا لاري لوا ها كار رمل دبع دي
 تثرج“و ءاطلا نرح قروكذمللا رصم بحاص كير" ند الا دس ىلع علال ب تقام

 نب ده ند ديز هللا دبع نم ندا“ ءابض كفيرشلا ىلا بتكإا جور.( يناهيصتسا نع مر

 ثتايبالا ةذه لصوملاب نيبولعلا ببقن ىليسحلا هللا ديبع نب دج

 ضاسا ديفنتلاب لموت ثناك ابتربع نيبلا لاساوجش تاذو

 ىكابلا اهنفج ىبلق حرقاف تكب اهل ئيصاال ىنئار ايلف تتس
 ىكاشلاو وكشملا عيج دق نيملاو مجدحعم لايحالا تارادقو تلاق

 ككالوم لاا قي 3 20 ابل تلق لحما اذ ىف تبغاذأ ىل نم

 حدصورسعم ىلإ هجين مث اههلع هنبيغ الدم هيلا جانحت ام عييجت هئجورل روكذملا فيرشلا لفكتف

 سبر دنلا ىلوتو لاوحالا هب تبلقن مث ثكانه اههسعب تركذ دقو ةبفاكلا ةديصقلاب ثكبزر نب سلاصلا



 م05

 ءاضقلا ىلوثو ةباهسيخو نيعبس نس ىف قشمد ىلا داع مثرك رايد نم اهريغو نآرحو نييبيصنو

 بوني دهم نيدلا ىبح“# هنياو نيئس رشعب مثوم لبق ةريعرخا ىف ىبع مث ىروزربشلا دهم لضفلا
 مامالا بهذم ىالخ 00 ءايضق زارج يناقيلل انج اهتم الا ىلع تا

 نيدلا حالص ناطلسلا لن 5 3 ىل عقوو 2 ا را مل تا

 كس دح ا.ثامح نم لوصف هيفو رصمب وهو لضافلا ىضاقلا ىلا قشمد نم هيتك دق ىلاعت هللا ةيحر

 ءايقفلا ناو رتاج ىمعالا ءايضو نأ لوقي هنأو علل نم هل لصح اموروكذملا نيدلا فرش عنيا

 نم د رو 0 لابو ع 0 لنوع نيرهاطلا ىبا ءيلاب عيتجت# رداج ريغ مدا اولاق

 مساقلاوبا ظفاحلا ةركذ دقو هلضف ىف ككش الف ةليجلابو ال مازوجب: له ىبيعالا ءاضق ىف ثيداحالا
 2 كييح لاقو هيلع ىنناو ةدبرخلا ب كا 110 بئاكلا دايعلا ةركذو ,.قشمد رزضران يركاسع نبأ

2 

 طش وه له ملعا الو ديشلي ام اريك هلع يسم لاق خياشملا ضعبد ىندشناو رعشلا نم اي هَل ركذو ىواتفلا

 ةدير>لا ف بناكلا دايعلا ايدركذو ال مآ

 اهّشوعن زيت ئنوملا ىبريث . ةعاس لك ىو ىبيحا نا لموأ
 اهتبيعا نامزلا لايك اباقتب ل ناريع ميلتمالا انا لو

 هل ةديرخلا ىف اضيإ مل دروأو

 .د نإ نكران يق كد نا دع
 هقباساو ىدرلا وحن ىنقباسي ايناك مايحلا ليخ انب ىراجت
 هقياذ انا د ل ةرارم قذي مل مث اعم انتم انتل ابف

 اضا هل دروأو

 اكيئاننث نم ىبلقب ايم كاشاح مقرف دعب ىلا فيك قئاساب

 اكبقالا ىتح اهرازال ىنلاو نسا نوفجلاوفجباال عمدلا مسقا دق
 اضا هل دروأو

 لصضحعم ريغ وهو ىناب د قوس امو كتنافوهو ىضم املا رهدلا او

 لصفمو لبييجم نم ىتفلا نامز هناق هيف ثنا ايف كشيعو

 ةيامبرأو نيعسنو نيتنفا ةنس لوالا عيبر ريش نم نيرشعلاو ىناثلا نينثالا موج هنادالو تناكو
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 قرتعت ءاشحالا اهل قرح مبنم ىدنعو قلع مْييِف ىعمدو . قلع ٌمنم ىبلقب
 رقم ملل ميِمحلفا ينير ىوساركرت المر. ىرفلا امولق ب اذا قرف مهيامب نكد
 ٌقلق الو ربصالو عسي الو لاش لو قرزالو مسن الو رجه الو لصو الف

 ٌقِع ىنبتعم بيطو ملل بحسم فى ىثفاا اوقب ىلع اوقبي ملو اوهطق دقو مهتبلف
 قنينخيو ميمدانيإ نم 5 عمشلا لديك

 اضيا 3

 ىل ىوطت 55 د تكل نيس

 ة رزان ير ار ل ل يج دقس ناعش  ندإلا تلداب كيرا ل ذه ل ردح لانو
 كلانا دللا هيك ب ةقورعلا ةنردلال | يذدو سرا ناك كاقو هرقل ىدخا ايم للا ا
 تامل نافو راد ني رلا كرا ف ادي كلا تاتا ان مالا | داكار ةلا دامك ركذل
 ةلايسيخ و ندرشع اح دعد قوت روكذملا ىضترملا ىنعي 2 كالا ىضاقلا نأ رع هنأ

 ىرسلا ىبا نب نورصع ىبأ نب ىلع ند ريطم نب هللا ةبه ن ذا نع يرسلا ىب | نب هللا دبع دعسوب دأ

 ءالضفو ءابقفلا نايعأ نم ناك نيدلا نرش بقلملا ىعفاشلا هيقفلا نفرد عل يتلا

 ىجورسلا ىملسلا مئانغلا ىبا ىلع رشعلاب ميركلا نارقلا ةابص ىف ارق ةرما شكو يكد راق لرقو ةزيسف
 الأ سترك يسافلا قع الوا ةقفثو مهريغو قرزكلا ركحب:ىتاو ساقذلا نب هلا نع ىبا عرابلاو

 ىلصوملا سيمخ ند نيسحلا هللا دبع ىبا ىلعو هلبق روكذملا ىروزرهشلا مسقلا نب هللا دبع ده

 6 أرقو ىلوصالا ناهرب نب متفلا ىدأ نع لوضالا ذبخاو دادغبب ىثيهملا دعسا ىلع مث

 ءاعلا رح ىنروكذملا قرافلا ىلع ىبا ثيشلا اهيضاق ىلع ارقو طساو ةنيدم ىلا دجونو
 0 ةدمر ينس ' ماقاو ةنامسيخو 3 ل لصوملاب سردو تدل دداوف منع

 نب دوج نينا لداعلا كلما ابكلم ا4 قشمد مدق مث نيعبراو سيخ ةنس ىف بلح ىلا
 عسماج نم ةييرغلا ةبوازلاب سراو ةبامسيخو هما عس ةنسرفص ف ىكز ىنيدلا دابع

 اهنه بهذلا ىف ةزيثك بلاك فنصواانإب ماقاو بلح ق# حتر مثاذجاشما :فاقإلا قكوتو قشمد
 باتكو تادلجم عبرا قراصتنالا باثكو تادلجم عبس ىف بلطملا ةياهن نم بهذللا ةوفص

 ءازجا معبرا نالخلا ىفريسفنتلا قلصو ةعيرشلا ةفرعم ىف ةعيرذلا باكو نيدلجج» ىف دشرملا

 هليكي ملو بهذملا ةرضن ف برغملا داشزالا ةاهس اباتتكو ضئازفل !ىفارصتخمو رظنلا ذخام ايس اباتكو

 نيدلا رون دنع مدقتو ماشلاب نيعتو هب اوعفتنأو ريثك قلخ هيلع لغتشاو بلح هل ببن اهبف بهذو
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 اراردل قنافحلا لما ىداش رز حفلا ديب ايلا 1 با
 0 وه اعد كلا! يو مسيسق ميلا [ذ انا كا نك نك

 لوجفلا الا (عضكتلا 00 5-3 الو لوجفلا ةليح ريكا

 لوديلا رد ةصق ساو نام و تعش نيح ا اسفنا ماد

 لويس كتتعء اجو ان جاومأ نديد اه ديحت | ام دعد نم 0 مد

 لولطم عضد كك ع سو اظل 5 لاك موسرلا ىلامهتف ةاشم

 ليت ل ليتل كتل لا :ىضت هدفه انرات

 ليلق ئاذ نوحردملاو طحللا هنمدوزتامظ حلا ىهتنم
 لوملاو 0 كلا, طفملا يفز ا اياكم وب كد ال
 لوسر وهو ميلا ند نع ترو لاما ن تكاتك

 لوذخم اهنود نسم مزسع لك رايح تدع ا تكانققرد

 الكل ا 0 ةككت - تاكو ءاجرللاب كفولا عفقدن

 0 ل سلا ا راج ال ل

 لاك لا ير كتتفلا ملا نك ل 22006

 مانيلا ىف ىار هنا دياشملا ضعب نع ىكحو ةبولطم ىهو دوجولا ةليلق اهنال ةديصقلا هذه ثبثا امناو
 ىرماعلا نيدلا دجم مل دشناو هذه ىنعي ةيلصومللا ةديصقلا لثم قيرطلا ىف ليق ام لوقي الئاق

 تيبوذ

 جزملا ككيلع ىنج مك 5 ككحزم ع عد عدل كفيل م كيلف اك

 ويصل ىنح رايخلاب رعشل ام حرج اهاذغ 0 ظةحر اج اه

 هلوق ةديرخلا ىف دامعلا هل دروأو

 ىربصالو ثدجو ىيلق الف اهيلع  فقوربصلا لئسأ ىف تدراكد

 ىرما ف و ثربحت ىنح ل تميللظاو ىنع لصولا سوهش تباغو

 ريالا امهر اف :بلقلار :يكتصم افا حط الا : ماك
 تان ند دلو

 رسالا ىلا اوداعا بلق مكو اًعيجن ..اوقلطارسالا نم عمد مكسف اونابو
 ىردع مكدنع ا دقف مهيلع افسان ىاذع 0 اوويكنت الف

 اضأ ةرعش نمو

12 0 
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 اليل بابي طال ل للا عسل: لوح يفيمعب
 قلعملا داولواطللا كيد ىذااوح

 ل ثلفو 1 7

 5 اظاه لايريد 7

 اولاقو محلا كل را مع

 ايلا كتكلمو مبئبتجتف

 لا ىفبقي ل 2 ئَشمَو

 نأ ىلاوندن نحعحتوولعت ىو

 كالإجف لودطلا نيم انفوندف

 عزو اذان ايدهلات نبيب كملف

 0 كرلق ىغلبت ترد ىذلا ام

 رقعاف كنود بحرلاب كتراشاف

 مدع ريسلا ىصع ىقلا مكانا نكي

 0 ا

 ليبخدبلا ماونغلاقك13 ىيطاركو
 اذلييو ب ان راك هاله

 لوح َىَهُو اًمساوخ ثداعف ت
 لييغت ما تيار ام كاك يح

 ليبزلا و ىبكرسم ىوسملاو
 لينطللا يطرتس يمسلاوزانن
 لوحم ٌلولسط ابنود د
 ليلغواهنود نم ثارسف

 ليدقو لبخكم انت

 قوزتلا نيباف يتلا ىهيشب اح
 ليد نبك اندكع اتاك

 السلا نيرا ميرا نع عردال
 رار دل نازي لجن ميتكردم

 لولح مسيف موقلاو ْمسروسمسف
 ليقم رشد عومدلل هل يبي كتغشلل قبب 0 نم مهتم

 لوزعم ارساء يعكر هنغاريا ساتغنالارإلا ,نسي لل
 ليلقلا ميشعم معالم ىقبت دجو تارا ردم مىقلا نمو

 اماقم تيار

 مكيلع مالس ىوبلا لها تلق
 نم امتحررفا دف جب

 ودع 0 سسرداخ لزسب | كل

 فطن و

 ىرذع كرش ىف ىرذع ملعي نم دنع لهف كك 5

 ان ىلا ىل لبف ىل !طسال ثلج

 اقينالا تاور ا

 اماذأ ىتح نبصخاش اوفقو

 لوطي امم كانكلا ف دوس
 لوغشم يك م داوف 6

 0 تانداحلاو عطنا 8

 لوبق

 ليس نر كسلا ل 0

 لولفم اهو

 لوحُدو انو ابهنود 0 ُْث

 ل

 لوجحو 1 0 د

 تر



 ود

 0 0 0 نجد ارا 1 ا اما 5 أو مهم ريثك
 فقومو ةلسلسلاو عمجلاو قرفلاو رصتخم ارصتخمو ةركدتلاو ةرصبتلا هقفلا ىف قخصو مولعلا عاونأ ىلع

 ناك دعقلا ىذ ىف فوثوريثكلا ثيدحلا عيسو قيلاعتلا نم كلذ ريغو ىوماملاو مامالا

 ةيايعبرا و نيثالثو عبر ث 1 0 ل تاسننالا 52 لاو ليذلا تاحك 1 ققاعمسل | لاق ذك نيثالثو

 ضم نزولا حلاصوبأ عم لا لاقو قاعت هللا همحر ةلوبكلا نس قوهو ةريغلاقو ملعا هللاو روياسيبب
 هكففل ايلاف هتلسغ قون اكيذ ةزيبجعلو هاسغ كونا نأ نا 0 ةعبس ناكل دج وأ جلا

 تلقو تريعتفريرقلا لال ًالالق ووو موش اغا لله ةريتم ءارجر زظالا نرد ةاذي: تليأر نفكلا
 ابمضو اهتاحلا / ا ايلا ديدشتو لوبا ا ا مد ويحو مسد وام اتف ثاكرب ةذه ىسفن ىف

 اهتحت نم ةانعإا ءانلا نوكشو واول نئشو ييحلا . لب ىنيوجلا ةينانلا الا يقر را نرحتت
 ةعيتجم ىرق ىلع ليتشت روباسين ىحاون. نم ةريبك ةيحان ىو نبوج ىلا ةبسنلا هذه نون اهدعبو

 ىدد أ ماعالا كتنابحصإ رباكا نم اك

 6 او ةروحرلا ىلا ةزربأو نالخلا 0 نم م2لأوأ وهو لدا هد تربع نيس منع هللا قذر ظهفيذنح

 ةدحلا هيقفلا ١ يسويذلا ' ىلع, نياريعاريداللا دبع دير ربا

 ءاط كنلا ضخب زطان هنأ ىورو قيلاعتلاو ل نم ةربغو ةلدالل ميوق ةلاورارسملا 5

 ديدز اهيا .دشناف 91 7 مسبت اماز ١ ديز ودأ ةمزلا ايلكن اكف

 ةبقبقلاو ثككحضلاب ىنللبافق نزوح مقمزلا اذا لاك

 هءقفأ ام ء أرح كلا ىف هول ذ  هئبقف نم ءرملا 0 نكن أ

 ةليدللا لادا جل ىسوت دلاو ىلإ لاعد هللا هيحر ةيبايعبرأو نينلث هنس اراخب ةنيدمب هئافو تكناكو

 اراخب نيب ةدلن ىهو ةيسويد ىلا ةبسنلا ةذه ةليبم نيسو ةنكاس واو اهدعبو ةدحوملا ءابلا مضو

 انيلعلا| وم ةحاخبخانبلا -فايسن ندقرك و

 ىنضاقلا دلاو ىضنرملاب ثوعنملا ىروزربشلا غسقلا "ني ىلع نب رفظلا نب. مقلا نب دللا دبع دهتوبا
 نر دلاو,لضفلاب اروبشم روكذل فجرا 0 هللا اضن هةر 5 رك 0 ييدلا لاك
 ىلا علجر من هقفلاو ثيدحلاب لغتشي ةدم دا دوب راق ناتو ةقاشرلا عم ظعولا بلم ناكو

 ا ندخل دبع فكلت بن عل دخلا فوز ءاضقلا ابن ىل ل
 5 7 0 و نسحأ دقلو ةيفوصلا

 0 لك راحو ى مكر اهل علا لسمو لحبللا] نري كاكا مهران اة كلا
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 فيا غلا للع درلا اكادكر نيد رخنلا اصلا كبامكر دا دعالا» هكانكرر طاش رن رت ةيرص كاسكو
 ا امك 0 ابهيف عرش تيتك ادع هلو ىقاعملا

 لاقي ةلزتعلا نم ةفئاط سار ناكر وهشملا ملاعلا ىخابلا ىبعكلا دوه نب ديحا نب هللا دبع مساقلاوبا
 عسييج ناو ةدارا هل تسيل ىلاعتو هنامحبس هللا نا هتالاقم نمو تنال اقر ا ا 6 وي رعكلا مهل

 مالكلا ملع 0 0 نييلكتملا رابك نم ناكو اهل هنم ةيشم الو ةدارا يغب هْنم ةعقاو هلاعفا

 0007 52 د ىبعكلاو ىلاعت هللا هيحر ةيايئلثو ةرشع عبس منس نابعش لبدسم ىنونو

 ماللا نركسو ةدحولا الا رق ىخلبلاو بعك ىنب ىلا ةبسنلا ةذه ةدحوم ع ءاد اهدعبدو 0

 ناسارخ قادم دال لي ولا فلا رد ا ال ااه عام
 م

 منام ديحو. ناك ىرورملا لافقلات ىنورعملا ىعفاشبلا ةيقنفلا هللآ دبع نب .ديتحا نب هللا دبع ركن ونأ
 ةر_صبع ءانبأ نم هر يغل سبل امر الا ند ىعفاشلا مامالا كتم 5 ادهزو اعروو اظفؤحو اهقف

 يلا 0 ل ميذم هد أوعفتن ا قلخ هيلع لكحل ةمزال هتامازلاو ةديج ال

 8 نيمرمحلا ماما دلاو ىنيوجحلا دهجوبا شيشلاو اههركذ مدقن دقو ده نب نيسح ىبصافلاو
 فدانا تالا 0 هيلا راشي امآما زاص ءالوه نم دحاو لكو' مهريغو ىلاعت هللا ءاش نا ايهركذ
 ام دعب نسلا ربك ىلع ملعلاب هلاقتشا ءادتبا ناكو 0 ةيثا مهنع هذخاو دالبلا ىف ديلع اورشنو
 ى عرش امل هنا لاقيو اهلمع ىف ارقام ناكو لافقلا هل ليق كلذلو لافقألا ليغ ى هتبيبش ىنفا
 اهحرشو اهحرش ىف داجاف ىرضلا دادحلا نب ده ركب ىبا عورف حرشو ةنس نيثلث ةرمع ناك هقفتلا
 ميفو ميج رغص عم لكشم باثك وهو ىربطلا بنيطلاوبا ىضاقلاو روكذملا ىجنسلا ىلع وبا اضيا
 ىف اهفنصمركذ ىتايسو اهيناعم مهفو ابهلح ىلع دقي ىذلا ءابقفلا نمزربملاو ةبيرغو ةصبوغ لئاسم
 نداوهو ةيايعبراو ةرشع عبس نس روهش ضعب ىف لافقلا ةافر ثناكو ىلاعت هللا .ءاش نأ ميملا فرح

 ىلاعت هللا هيحر رازي فورعم اهب ةربقو نائسحس» نؤدو مذس نيعست

 ىنايسو نيمريعلا مامأ دلأو ىفاشلا هيقف مل ىنبوجلا هدويح نس دج ند فسوي ند هللا دبع دهو هدأ

 نع الوا بدالا 0 1 0 )او لوصالاو هقفلاو ريسفتلا ق امامأ ناك كاع هللا اش نأ هر 35

 دج نب د لبس بيوط ا ئبا ىلع هقفلاب لغتشاو روباسين 0 من نودع فسوبإ بوقعب ىبا هيبأ

 لفتشاو 1 نا لك لقتنا مث نيسلا 6 ةركذ مدقللا ى كولعصلا

 ابيكحاو هتقيرط هيلع أرقو نزالخلاو بهذملا هيلع ىنقئاو مع عفت او هنم دافتكساو هزالو ورع هيلع



 عمسحإع

 ثس.ةنس بجر ريش ىصتقنم ليقو بجر ى ةليل لوا لبقو نيعبسو :ىدحا ظلس ليقو نيعبس

 بغا مث دعب نم تكحعيس ةهيض حاصأ 5 ايف هئافو تناك ناي 2 ريخالاو نيتنامو نيعستو

 ا ىلا هب بقا مث ةديدش ةحبص ماض كةرازج ةناضاكةسره لك ]3-2
 ةدنلو ناكو ىلاعت هللا هيحر تام مر رجسلاتقو ىلا دبشتي لازايف ىده مث ةعاس برطصا , مل

 رص ءاضقلا ىلونو الك 1 هيك ةينأ نع كورق اهيقفرو كك هللا دبع ند واوا

 عببر ريش ىفاهب قوتو ةيايثلثو نيرشعو ىدحا .ةنس ةرخالا ىدايج رهش رشع نماث ىف ابمدقو

 َّش 2 سس 0 5 1 وسال 0 حالصالاو ةليوط ةبطخلا ناالا
 باتكلا اذه رش دقو ال هللا ىلع 20 هللا ىلع ديتعملاربزو؛ناقاحا ني نحب
 طلغلا 0 ىلغ همو قوتسم حرش ىلاغت هللا ءاشب أ ةركذينالا  سيويلطلا نيينلا لب ا
 قاقلا مصب ةييناقو اكل بدا حرش ف ا ةايسو لجرلا عالطا ةرثك ىلع ةلالد هبفو هنم

 ريغصن ىهو .ةنك 50 اه مث اةدحوم ء ءاب اهدعبو | ابنعحت ' نف ةنانثملا ء ءايلا وكسر انقذ قاع“ انلا د

 ىرونيدلاو ىبتق هيلا ةبسنلاو لجرلا ىبيس ابو ءاعمالا باتقالاو باتقالا ةدحاو ئهو فاقلارسكب ةبثق
 نونلا ينفو اهتنحت نم ةانثملا الإ روكسي سبحصب سيلو اهحتفي ىناعمسلا لاقو ةلهملا لادلا رسكب
 ري < ىاخ ا هم جرخ نيسيمرق دنع لبجلا دالي ىم ةدلب ىو رونيد ىل لا ةيسنلا ةذه ءار اهدعب واولاو

 الات اف ايلاع نك ىوحنلا ىوسفلا ىسرافلا نك ابزرملا ن د هيوتسرد ند رفعج 0

 م نم 2 هنع ذخاو دادغب اههريغو دربملا نعو ةركذ م دقبا ةيبنق نبا نع بدالا ىنف ذخا

 نيقب املا ١ نينثالا ع قوثو نيتيامو نويسمخو 00 هي هندالو تناكو 3: ؟ربغو ىئنطقرادلاك

 0 5 نم ةوبأ ن .راكو ىاعت هللا همحر دادغبب ةياملثو نيعبراو عبس ةنس هنم نبقي تسل ليقو

 كو نم ةانثلأ 0 مضو ةليسملا ىنيسلا نوكسو ءارلاو ةليسملا لادلا مضي هيوناسر دو مهنابعأو

 وه ةربغ لاقو ىناعيسلا هلاق اذكه ةنكاس ءاه اهدعبو ابعت نم ةانثملا ءايلا شافو واولا نا

 مدقت دق ىوسفلاو يسرافلاو لايعالا بانك ىن الركام نياوه لئاقلا اذهوواولاو ءارلاو لادلا سن
 ابنم ناقتالاو ةدوجلا .ةداغ 1 مقيد اصلو اةزيهلا فرح 35 ىريساسبلا مسهجرت 5 ايبيلع م لعل

 ىنضلا لضفملا 1 درلاو وي عقلا أ حرشو - ءاجل ١ :تاثكو وجنلا ى داشرالاو 0 كم

 تانكو ثيدجلا بيرغ باتثكو يدا روسصقملا باتكو ةنادبلا باتكو ليلخلا 0 درلا 3

 افلا كاسعت ىف تلعتو 3 دفخالا نين طسوملا ةكئاتكو تدل ل تاككو رعشلا ناعم

 045 ]و9



 مع

 ةذه ةدحوم ءاب اهدعبو نونلا جنفو ةليلا حجل ىوكست ف ةاقلا ينفي ىبنعقلاو ملعا هللاو |و ةكيد نفرت

 روكذملا دج ىلا ةبسنلا

 قعلاتغت هللا ةبيسحر ةكي ةبامو نبرشع ظنس قول ةعيسلا ءارقلا دحأ نيثك نب هللا دبع دعم وبأ

 ميا ىاتشد جيو مثاوركذال هلاولخلا نما يشب الع للوقأ ملز
 ,زادا خلا ابسسن اهنا يق دنغ مللإ يصر انعرادلا ميلي مهنم. علا وتب: نبطي رادلاو لقزاحلا_ىكملاوبثك
 نسم وهو ىنانكلا ةيقلع نب وربع ىلوم وهو اولاق .ريحصلاوه اذهو بيطلا عضوم وهو أر اطع ناك هنال

 ءانسلاب بضخ ناكوابهنغ ةشبعلا درط :نيحنيتيلا ىلا نفسلاب قيرسك مههعب نيذلا ا لسراف ءاثبا
 سارخا ضيباأ ارب ارييك ايش ناكو نيعباتلا نم ةيناثلا ةقرطلا نم وهو ةكب ةءايجلا ىضاق ناكو

 ةكيب دلو ةنيكسلا نسح ناكو ةرفصلاب وأ ءانحلاب ةتبيش ريغي نينيعلا لبشا ريسا ايبسج البوط ةيحللاو

 وهو مئاقو نمركذ ام ىنصملا اذه لاق مث ةيامو نبرشع نس اهد ثامو نيعبرأو سيخ نس

 تسرد دأ دلومو ميلع أرق 0 د هللا دنع نال ى ادع تدار !و ءارقلا 2 ايالاك

 احكباو ندرشع دس زواجت ريتك نب ناتو ميلع من :ءارق ه: نيكف ةيامو 8# ةرشع سيخ نس

 دداجم نركب ا نم اذه ىطلغلا 0 ىراقلا ريغ وهو ىشرقلا ريثك ند هللا دبع اهيف ثام لوذلا

 ىحكلا ةجرُج نب ديعس نب دلاخ ند ده نب نيحرلا دبع نب ده وهو لبنق ةابوارو ملعا هللاو

 ديحأ وهو ىربلا رخالا هيوارو نس نوعسنو ثس هلو نب كامو ا قود ىموزعخملا

 .ة.دس قول ىنيسحلا وبا هئينك < ىعرافلاراشب ةرب ىبا نب عفان نب مساقل ١ نت هللا دبع ند دع ند

 نيعيجأ هللا محرر رذس نونايت دلو نبتيامو نيعجد

 باتك بحاص ىوفغللا ىوجنلا ىزورملا ليقو ىرونيدلا ةبينق ند اسم نب هللا دبع ده وبا

 قحسا ىباو هيوهأر نب قعسا نع اهب ثدحو دادغب نكس ةقث ًالضاف ناك بث اكلا بداو فراعملا

 مئاح ىباو ىدايزلا هيدا نب دابز نب نيحرلا دبع ند رك ىبأ نب نايبلس نب نيفس نب ميهرب|

 ام اهنم ةديفم ابلك هفيناصتو ىسرافلا هيوتسرد نداو ديحا هنبا هنع ىور ةقبطلا ثكلتو ىقاترجسلا

 لكشمو قاربقلا لكشتو راخإلا_نويعو:ةييدحلا بيرغو ميركلا نارقلا بيرغ اهنمو ةركذ مدقنت

 بارعا باتكو ليخلا باتكو هيقفتلا باتكو طلغلا جالصاو ةب ةيرشالاو ءارعشلا تاقبطو ثيدحعلا

 5 ريغو حادقل او رسبملا باتكو تاباوجلاو ئاسما بانتكو ءاونالا باتكو تاارقلا

 ماقاو ةفوكلاب ليقو دادغبب ةدلويفوه اماو ى ىرورم هابا نا ليقو متافو نيح ىلا دادغبب هبتك ارقاو

 ةنس ةدعقلا ىذ ىف فوثو نيئتبامو ةرشع ثالث نس مدالو تناكو اهيلا بسنف ايضاق ةدم رونيدلاب



 خسوأ

 وهو باسو نينسو عمرأ نس لوالا عير ءاضقلا نع فرصو فيلخلا لبق نمرصيب ىلو
 هخبرات ىف ءارقلا ندا ةركذو نالا ىلا هيلع ةاضقلا ريتساو ناضمر رهش ق.لالهلا رظنل رصح ضاق لوا

 ىلوو ىريسعلا ىصاقلا ديزي نب ميهربا ةيبرخوبأ قوت اهيفو لاقف ةبامو نيسيخو نينا ةتشانف
 ىلع ثلخدف لاق قارعلاب نا نبا نا هتيالو ببس ناكو ىمرضحلا ةعيبل نب هللا دبع هناكم

 رالف ولا رس اب عرق ةماطلا لنا كتان :لجر تدار فت وقل اووذطت اان الاقفر زاهنلا) 2
 5 اب ىبصحبلا ندعم نبا ثاق ةدعب ءاضقلا ىل نأ كرت 4 معن لاف ةيبزخوبا نذا كك ذ

 ريش اراب ةغيئل :نداف تلقفلاق مصأ رك 0 حس تال مصأ لك نينمولا

 لوا وهو ارانيد نيثالث ربهش لك ىف هيلع ىرجاو هتيلونب رماف هيف قعض 5 ةعيبل نياف لاق نينموملا
 قررا مه دليلا ةالو ناك ايناو ةفيلخ ةاضقتسا اب ضاق لواو ككلذ هيلع ىرجا رصم ةاضف

 نيعبس .ةلس ليقو نيعبسو عبرأ لس لوألا عيدر رش فصتنم دحالا موب رصيب قوتو الاضقلا نولوب

 ناتو سخر اق: ئردعتلا دوما زوار لاق كلاعتاوللا ةيخر اند 00 مدحا ةرمعو ةيامو

 هللا دشبع نا هلك انا 0 ردأ ةركذو نيتنسواأ منس ةعيبل نبا نمر رثك) نعلم نس ثرلللا

 ابا نكي رصم ىض 3 مهسفنا نم قودعالا مث ىمرضحلا ة ةعيبر ند ناعرف نب ةبقع نب ةعيبل نأ

 نباو ىماذجلا مكحلا نب نب ناهثعو دعس ند ثيللاو ثراحلا نب وريع هنع ىورو نمحرلا دبع

 لاق هنا هيلا لضتم دانساب ىور مل نيعسلاو عبس نس ةدلوم ناكو لاق م هثافو و جر ران ركذو ككرابملا

 ةداسو ىنعي ةداسولا 0 تدعق دقو تكن ىناك لوقي بيبح ل د ددزب ثنا اذا[ كسدك

 نس ةلانثملا ءايلا نوكسو ءابلارسكو ماللا فب 5 !و ءاضقلا ىلو ىتح ةليلا نا سابال
 هدول داضلا نوكسو ا ب 0 مرضتخلاو لكاس ه اء امدح كلما نيعلا سد ابحت

 اهاصقأ ىف ىنيبلا دالي نم ىهو ثوهرضح ىلا ةبسنلا اذه ميم اه 0 أرلا يتفو

 طانج دبا لدا نم ناك ىبنعقلاب نورعلملا راحل بشنعق نب ةيلسم نيب هللا دبع نيحرلا دغوبا

 مهناقتو مهن لضفو هداهحإ ةليج نم وهو هلع هللا ىضر قفحلام مامالا نع كني دحلاو ملعلا دلو

 تاياورلا نيبو ةعامج هلع هللا ىضر ككل نع ةأور 0 0 هنع اطوملا ةأور دحا] وهو مدر ابخو

 ىديسب ناكو ىلاعت هللا هش نأ ةتيجارلا تق ىنايس 0 <07 ند ىبتك) ةباور اليك: تالتخا

 هللا دبع اند اانك لوقي ىدج تعيس مهلا نش 5 دييحا| 0 57 0 واقر ةآضقو هثدابعل بهارلا

 ةرصبلا نكسي ىبنعقلا ناكو اهبنم هللاب ذوعت 00-0- ٍإع فرشمم هناك انيلأ جرخ ىيلعق عقلا ةيلسم نبا

 نيتيامو نيرشعو ى دخلا ضنك مرحخللا ن م نواخ هفتسل 00 مولا ف فوتو ةنياوز 0 كءافثلا نم وهو

 منا اطولا كلام نع ىور نم ةييست قف لاوكش ب مسقلا وبا ركذو ىلاعت هللا هيحر ةرصبلاب



 سس

 سنا نب كلام مامالا ب.صو ةزصع ةينا دحا ناك ىربفلا سنا نب دبز نب نيحرلا دبع

 بهو نب هللا دبع هقح ىف كلام لاقوريغصلا اطوملاو رببكلا اطوملا فئصو تنس نيرشع هنع هللا ىضر

 نيعسرأو:ناسث .ةنس ىف كلام مامالا ىلا: بهو نبا لح رازججلا ئبا نيرفعجوبا لاقو ماما
 مساقلا ند نسوخرلا دبع ليف فعلام نم عسيسو ككلام فرد نإ لإ كك 3 لرد ملو ةيادو

 « ىتفملا بهو نب هللا دبغ.ئلا «لئاسملا ىف بتك اذا هيلا بتكي كلام ناكو تنس ةرشع عصبب

 رك ذاجر نبرشع نم رثكأ ىرهزلا بابش ندا باحصأ نم ككردأو ةربغ عم اذه لعفب 0 ملد

 ططخ ى ىاضقلا لاق هبقف مسقلا نبأو ملاع بهو ندا لاقف ثككلملا دبع مساقلا نياو بسهو نبا

 اللا دبع ربقب فرعي قاخمربغص ربق نيكسم ىنب رجم» قو ميف ىفانخ» بهو نب هللا دبعربق رصم
 ظدامو نيرشعو عب | ليقو سيخ دنس الدعقلا ىذ ىف ةدلوم ناكو ةربق نوكي نأ هبشي ميدق ربق ودو

 مقفلا ىف ثافنصم هلو ةبامو نيعستو عبس لس نابعش نم نيق سيخل دحالا 2 اب قوثو رصيب

 بنتك اسيهنع هللا ىضر ىعفاشلا مامالا بحاص ىلعالا دبع نب سنوي لاقو اثدحم ناكو ةفورعم
 وهو دعس نب دسأ ةيلع عاطاف د نلو هسفن ابخت رصم ءاضق ىف بسهو ند هللا دبع ىلا ةفيلخلا

 هبل عقرف هلوسر ةنسيو هللا باتكت ميتين ىضقتف نبانلا ىلا يرخالاادل لاتف ةراذ'نعص يف اسوتي
 نورشحب.ةاضقلا ناو ءايبنالا عم نورشحب ءايلعلا نأ تيلع اما ثكلقع ىبتتنا انه ىلا لاقو هسار
 نم لاوهالا باتك هيلع ىرق هنا هتوم ببسو ىلاعت هلل افئام احلاض ايلاع ناكو نيطالسلا عم
 سيرت نبا لاق وبجت, ىسق نا ىلا تكلذك لزب ملف هراد ىلإ لع ىقفلا - ىك ةذخاف هعماج

 ىذلاو ىربفلا سينا نب ديزب نيحرلا دبع ىبا ىلوم ةنامر نب ديزي ىلوموه هخرات ىف ىرصملا
 نخاي سيرش نب ةوبح ناك ىرصملا بهو نب هللا دبع لاقو ملعأ هكلاوربلا دبع نبا هلاق الوأ هتركذ
 من الاهات ىدصتت ينج هلرنم ىلإ علطب ل ةدحا !!ذ١ ناكو لاق اراتيد نيتس دنس لك ىف هءالك
 قدصتف ةءاطع ذخا ككلذ هغلد ايلف مع سبأ هل ناكو لاق هسأرف ثصحن اهدجحبف هلزنم ىلا ا

 ىببر تيلطعا انا ةويح هل لاقف ةويح ىلا هاكشف لاق ايش دج# ملف هشارف تحت هبلطب ءاج مثيب

 ةيرجت ككبر ثيطعا تناو نقيب

 ناك عج 16 كرما ةيقفافلا يوكل هلل يب فب قيما فسالابع وا لا نيل
 ةرمأ لوا فمنم عيمس نمو افيعض ناك منا هقح ىن دعس نب دج لاق ةياورلاو رابخالاو ثيدحلا

 يكل د عل لبيد تكلي كاد نس ند ام اذ نك ندل د ب سس نك الاج رفا
 ىثيدح نم سيل هنأ مهتربخال ىنولاسولو نوموقيو ىلع هنورقي باتكي ىنونجت امنا كنذام لاقف

 عمات لواوصو ةيامو نيسيخو سيخ نس لبتسم ىفرصي ءاضقلا هالو دق روصنملا رفعج وبا ناكو



565 

 لاقف هديح نملاللا عيس لاقف ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوشر فلخ ةيوعم ىلص الم فلاب رثيع, نم

 هلوق ككللد ا رعش هللا دبعل ناكو اذه دعب ايف ديحلا ككلو ار ةي وعم

 نيداان ثوناحلا ككل ىحتف دقو ..ةرجتمل انوناسح ءرسلا ستفي دف

 نيكاسملا لاوما نيدتام عاتبت قلغ الب ثوناح نّيطاسالا نيس

 نيهاوشلا كتاختكأ ع سيلو هب ديصن انيداش كيد كرتيص

 وزغلا نم فرصا ايلف ازغ دق هللا دنع ناكو ايدل كرت لع انتا ايدلل ملعلا انملعت همالك نمو

 ىنايث ةئسورمب ةدلومو هنع هللا ىضر ةيامو نينامثو ىدحا ةنس ناضم ,٠ ىفاهب قوتف ثيه ىلا لصو

 تارفلا ىلع ةنيدم ابقوف نم ةانثم ءاث اهدعبو ابتحت نم ةانثلا نيكو ءاهل ارسكت ثيهو ةيامو ةرشع

 ةاجدو اههنيب لصفي تارفلاو دادغب رب ىنرابنالاو ماشلارب ىف اهنكل قارعلا لايعا نمرابنالا قوف
 ىلاعت هللا هيحر نبورج 0 ةرابخأ هير دقو رازب اهب رهاظ ةربقو دادغبو رابنالا نيب لصضفت

 باتا ملعا ناك ىرصملا ىكلابلا هيقفلا عفار نب ثيل نب نيعا نب مكتحلا دبع نب هللا دبع دهتوبا
 اهطردلا ىكلام نع فورد بيه دعب ةيكأالا ةفآطلا ماب ديلا تضفاو ةلزف والا كلا

 عمو مهجرتخ)و دوبشلا ىكزي ة ميظع ةاج مل عابرلاو.لاومالا ىوذ نم ناكو اعامس

 رصم ططخ باتك ىف ىعاضقلا ك كلذ ركذ ميف ثقبس ةوعدل ةدلو نم دحا الو ديشب مل اذه

 نم هل ذخاو هلام نمرانيد ىلارصم ىلإ ةهودق دلع هلع هللا ىضر ىعفاشلا ماماألل عفد مذا 0

 بحاص ده هللا دبع ىبا دلاو وهورانبد فلا نيرخاآ نيلجر نمو رانيد فلارجاتا ةماسع نك

 قى سا نب ىئشلام تبأر لاق ا فورد ملأ نرخ َف ةركذ ىن ايسو ىجفاشلا مامالا

 ةقن هناف هنع اوذخت مكعلا دبع ن هل لاقي الجر مكدالبب نأ لاقف , مايا ثام ام دعب مونلا

 ا راوتلاو 0 1 20 ل 0

 قونو ةيامو نيسيخو سيخ لس لبقو ةيامو نيسيخ نش ىفروكذملا دهن ىبا الدالو تناكو ةربغو

 امم اهبنع هللا ىضر ىعفاشلا مامالار ,ف بناج ىلا ةريقو رصيب نيتيامو ةرشع عمر | نس ناضمر ىف

 نيسمخو 8 دنس قروكذملا نيحرلا دبع ةدلو قوثو ةكلابلاروبقلا نم طسوالاوهو ةلبقلا ىلب

 مليبلا نيعلا 0 ةزيهلا 0 نيعاو ةلبقلا ةبج نم ميباربق بناج ىلا ةربقو نيتنامو

 ددغفو هليتملا نيسل فل ل نيعلا مضي ةماسعو نو ون اهدعبو ابنت بة ءايلا حضفو

 اهو ميم ىلالا

1. 58 

 قفل ةالر اب ىلوم ىرصللا ىكلاملا هبقفلا ءالولاب ىشرقلا ملسم ند بهو نب هللا دبع دجتوبا
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 انلق هقنع ىلع هليح دق ُلْعُج هناك دسار يغصب ءاج نأ ثلب ملف ةرن مل اناقف ريِنْنُد هناك لاقف هفص
 ىعيسالا دشنا مث انيديا نيب ىلا لاز ام هناف كاان دشرال اذه نع انقلاسوا

 درصلا فققرقو | اريجس لي لكعلاا و اذا ىتفلا ع ب 0 :

 لو كلو نيع ل نك اضحك داوقلا ف هللا اهندز

 نيتيامو نيسيخو عمو ملسس لاوش ىف ين زلا بحاص ىرصبلا ى و اعلا مايا ٌ عبلاب ىشابر ىل لدنف

 نردطا ل ١افق م دعت 0 نيتيامو نيسيخو ل أ امك هع لإ ىد بقع 8 0 07 للا يح

 نيتنامو نيون ب الدف هنا ريل[ كن انى ريتاالا نياك كاوو ني و اعيش

 06 0 مك اءلا لها نيب ىفالخال ذا ظلغومو ةرصبلاب ينزلا ملت
6 

 قارحالاو لتقلا ىلع أوم ءافاف نوسيخو ج عمم ميس 0 نم ل ةليل ةرشع كنلثل ةعبجلا ةالص

 اةداككف أوبردو قات | قرغت دقو 5 دق نينثالا م ها يللا | داع مث تسلا منو يشل! ةليل

 ل ا 5-5 قرح ير دالا الأ لس لم لذ ىولتف ساتلا ربط الف نامالاب
 ا ايلا ستفو ءارلا رسكب ىغثاب نر دك 0 ما دحأ قر وكذملا

 دلاو ناك ماذج ند لكل د مسا وظو لاا لالا هذ يسم نيش قالا دعبو ابنت نم

 هيلع ىقيو هيلأ بسنف هل ادبع هيلا بوسنملا

 دهزلاو ماعلا نيب ع عييج دق ناك ةلظنح ىنب ىلوم قزورملا مضاو نب ثك ا نب هللا دبع نيحرلا دبعوبأ

 عاطقنالا ربثك ناكو اطوملا مدع كورو اهبلع هللا ىحر سنا نب ل 1 ىروثلا نايفس ع هقفستو

 حولا ناس 0 ليغ ناك منا ميدأ نع ىكح#و ةودأ نك فكل ذكو عروتلا ديدشُ ةءاجلل احم

 ابنمرضحاورجشلا شعب ىلا ىضيف او ريانا ديرا هل لاقو اموي ةءاج ةالوم نا مث انامز ميف ماقأو
 0 اولح تاه ضماحلا ىل رضحتفق واحلا بلطا لاقو هيلع درت اضماح ةدجوذ ةرسكف انامر

 دفلاث ةعفد تكلذ لعفو هيلع. ةدرح ةنشاف ن0 اضيا ةدجو ةرسك ايلف ىرخأ ١ رجم نم عطقو

 ىنال لاق ككلذ فيك لاقفال لاقف سمامحلا نمولحلا رعت ال تنا ثكلذ دعب مل لاقشف
 اكل نك كسك تنذا ام. ككجأل لاق كات مل ملو لاقف هفرعا ىتح اني هما تسلك مام

 وو بكرا كيكلتلا ند م مدلا دنع 0 مقلدأ مجوزو منيع ىف مظعف اقح ةدجوو

 نب وما بل دولا جرس ىللي 0 دلا ضعب ىف ثبأر و يدا ةكرب ميلع

 4 0 مهد نبال عورتا ارش لا 3 نطل انك ف 010 لالا علا مدا

 01 0 ل جسم لاك لا هذلا م ا
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 توم'دعب دادغب'قنحالا نذ سابعلا تيار لاق ىبأ ىنثدح لاق دهن نب نوع ىنثدح لاق ىلوصلا

 0 ةقيلافل تيسلا) ةلخلا كام ل أ نال نسر نينا ةنس دعب تام هنأ ىلع لدي 18

 ل ضال كك ىدوعسلا ىكحو ىف )اع هللا ةيحر ةرصبلاب نذدو 5 دو نيسيخ 0

 مالغاذا قحردطلا ضعبد 0 ا ديرت انجرخ اولاق ةرصب لا لها نم عا نع بهذلا

 انقر لا الولف لاق نظل ةرخأ نم دحا مكيف له شانلا اهيا ىداني وهو ةجحلا ىلع ىقاو
 قيرطلا نم دعب ع ىقلم 0 اذاق معم انلمف مع مكيصوب نأ ديرب الدم ل لاق ديرت اكل

 لوقب اشناف افعض معقرب ةااوو دل وهو ةريصب عضرف ان سحاف ملوح است اباوج ريع ال الرجش كح

 دايحُش ىلع ع ىكبي أدرفم هنط هه نءر ادلا فر غاب

 دندد ىف ماقسالا هك 2 دد ءاحبيل | دج ا

 ميئيع يتفف درغب لعجو ةرجشلا ىلعا ىلع عقوفرئاط لبقاذا هلوح سولج ندعو اليوط هيلع ىبيغأ من

 لوقي علا نم من رئاطلا ديرغت تس لعجو

 دف لع تك ب رباط اح داوفلا داز دقلو

 كا ط2
 ميلع ةالصلا انيلوتو ةانفكو ةانلسغ ىتح ةدنع نم جربت ملف ةئم هسفلت :ةرضاف اسفنت سفنن من لاق

 6 ملعأ هللأو ىلاعت هللا هيحر يطا ند س ابعلا اذه لاقف هنع ء مالغلا انلاس هنفد نم انغرف ايلف

 ع ند ةفينح ىلب ىلا ةبسنلا ةذه ءاف اهدعبو نونلاو ةليملا كلا يا ةنحلاو نك ك5

 اهدعدو ةريهلا | مضل لاثا ةفينح مس كسا روم تص ةليبق ى دو 05 و 0 ند ىلع ند بعص نبا

 ئديعلا فوع ند ن رزحالا نيدو هنيد ىرج هلال مقيرح ل ليق انهناو هيلا دعبو زفاثم ءاث

 كوش نحت َى ف زدم هذجعف قيسلاب ر ,ىكذملا ن رزحالا م مفيدح برضف انهخرش ل اوطب ةصق ىف ةضوافم

 الاد ها ىتاييلاو | ليعاو أ ةفينحو دفينح ىيسف ايفنعت هلجر ع .ةفينح نزحالا برضو

 زثكا 1 راج لاب ةدلب ةماييلا ىلا ل ذه ةيناث ميم 0 دعدو ميملاو ابتتحت نم ةانثملا

 رود تا هنصقو ل دقو 0 ذكلا ةيليشم اذا امو .ةقيدح وند اياها

 مالياب افراع ةقث ةبوار املاع ناك ىرصبلا ىرغللا ىرحنلا ىشابرلا جرفلا نب سابعلا لضفلاوبا
 00 هنع فرد ايه هردغو ىنثملا ند ريعم ريعم اةديبع ىباو ىعرصالا نع قوز عالطالا ريثك برعلا

 اهلك الراو اذعقب اه أرعأ اني رم ل ااق ىعيصالا نع ةاور ايمو ايهربذو ايندلا ىبا نباو ىبرخلا
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 تانكي فب كاقلا قاع ونا ركد اشيا ود نو راقب. ىلا ناضل كاسب ةليخ نمضي ةرغش نمو
 انم اهجرخو انيف مسفن لخدب ةفينح ىنب نم مالغ لاز ام درب نيراخي لاق لاقدلامالا

 لاَكف نح

 اودعق متم رابح اك ل ابصتنم 0 اياذ ىنوضختساو

 انضااكلو
 سابلا قمح رم را كك هوهلا ىذل ءاجرلا 6 لوطد كلبعت

 للا د ١ مكتبناعال | 0-2 لاب نع ءمتنكل كتناعال مك تنعم الوم
 اضيأ هلو

 دكا انا عكف دح نم ىدزو انانح ىنتدزف ابنع دعس اب ىنتاندحو

 ةيض ل ل لت ل للا ع للا 2 0

 انك كلو

 عفاش نركب دو قريخ كفؤ ةعافش ال الإ ككفطعت مل ا ذأ

 عفان ربغ ا ئيلعسل ا ق نع ةعكاتع وكرت ل م مسقاف

 عئاطريغ مسالا 20 دك الف 0 مندل امل اذا ىتأو

 ةسكمتف قونو هنيجرت ككلذركذ م دقن دقو ل علا سابعلا ند ميهربأ لاخ وهو دبح هلك ةرعشو

 ميدنلاب وورعلا ل اوما مهرب هياط لاف ةمخ ند ردع ىكحو دادغبب ةبامو نيعستو نيد كَ

 ةيبشهو فنحالا نب فلاجلاو ىكحنلا ا ىىبلا ككلذ ىن ثامو ةيامو نينايثو نايث نس

 اذه نم لاقف:هيدب نين إو !ذصف مهلع ىلصي 0 ومالا رماف_ديشرلا كا تكلذ عفرف ارايخلا

 رك ل ميلع ىلاصف , دقق .ابعلا اومدقو ةورخا لاق ىلصوملا ميهربأ اولاق لوالا

 اعلا ثترثا قبك ئديس اي لاقف ىعازخلا ثكلام ند هللا دبع ند مشاه هنم اند ءنأو
 قرد حلا دمج

 هل 000 ةمدقتل 5 يل |

 ملا ءانبفا, ال اقتف 1 اقر رينو

0 

 دشن اف رضح

 دب اكتو اهب ىقشت مدلا 22

 دكاجلا بكنإا 0 ا مهنظ كريغ 2ص مهن دحجت

 ةمدقتلاب ىلوا رعشلا اذه لاق نم نميلا نوماملا ىل لاقف متدشناو معن تلقف اهظفحتا لاق من
 ةاامت ةياكحلا ةذهو ى ديس اب كف اك لقف

 الهلا

 ىلع'ىرتلات كاي هذال قاسكلاةزجيرت ىف: ئتايءام كول
 نو تكدر ودا لاقو ةيامو نوعستو نيتنثا مدس فق اقول سابعلا نأ ليقو مئافو عر 1



 معو

 دلو ةداتف لاقو مهقلطاف ميسي وفعلاف قحلاب مههتسبح نأو مهجرخ# قحلاف لطابلاب مىقسبح نأ

 ما دلو طايخ ؛نب ةفيلخ لاقو هنع هللا ىضر ريع مفنالخ نم نيقب نينس عبرال ىريعشلا

 ناكو ةفوكلاب ةرشع 0 دنس ف ىيمالا لاقوبنيرشعر ىدحا منعا قاف ل1 نسل
 ىرخآ خاو وه دلو دق ناكو محرلا ىف تيحوز لاقف ًالبمض كئكارن انل ام اموي هل ليق افيحت اليمص

 لاق ىفقنلا فسوب ند جاجلا نأ لاقيو نراعملا تانك ف ةركذ نيتنس نطبلا ىف ماقأو نط

 2 لاق نافللا لاف كيا مك ثكحاو لاقف نيفلا لاقف ةنسلا ف ككاطع مك اسوي هل

 برعاوريمالا نكلت نا نارك ثب 0 ايلف تنحلف ريمالا نحل لاق الوا تنحل تح
 تيبلا ىف ةارما هعمو هيلع لخد الجر نأ ىكح احازم ناكو ةزاجاو منئم تكلذ سحتساف انا

 هللا ىضر نايثع ةفالخ نم ن 2 0 0 هثدالو تناكو هذه لاقف ىبعشلا ايكبالاقف

 فو ”الرالتخ ةنبم تدلو لاق هنآ هنعا ىورو نيثازر ىدنحا ليقو ةرصللا نير 2 ل

 ةثافو ثناكو ةبامو سيخ لبقو 6 ليقو تس لبقو ثلث لبقو ع | نس قولو ةرشع ع عسد لس

 هدلملم ءاح ولالا ةعو الات ةيجعلا :نيشلا 9 ليحارشو ءالو ا ىبس نم همأ 2 ةءاجف

 نيعلا نوككسو ةيجعلا 00 ىيعشلاو م 01 هدعبو اهتحت نم ةانثم ةنكاس ءاب مث ةررسكم

 بسلا هذه ىيهوجلا لاقو , ناديه نم ناطب وهو بعش ىلا 12 ةذه ةدحوم ءاب اهدعدو ةليبملا

 ناك نويحبف نديبعش وذو وهو هد نذفدو ةدلزو رو 0 ىبسح لا ور عا 5 ناسح هل هلزن نيبلاب لح كا

 مهنم ناك نمو بوعشالا مهل ليق برغملاو رصيد مهم م نأك ع نمو نويبعش مهل ليق مهنم 00

 ماللا معو | 1 رتفب ل نيبعش ى 6ءذ 1 مهبل ل اق نولان ناك نو 0 0 لبق ماشل

 2 ل اكو 5و مسمع هللا ىضر ةباحكلا نمز ةروهشملا ةعقولا اهب ثناك سراف ةيحانب ةبرق 0 دعو

 ىمرادلا نيكسم لوقب لثيتي

 بشغلا لاح ىف مالحالا اهنا ؟ ىدرلا ل رك ىف مالحالا كس

١ 

 باش نب ميزخ نب ةدلك ند ااوادرح .لزيةجلط ىذ.دوسالا//ندإ ىنحالا نب [سابلا لكلا
 اكل 0 0 ميحل ند ظفينح ند ىدع نب هللا دبع ند ترلك ند ةيح ند ملاس ندا

 قيقر نمو بدم هناوبد ىن دجوب.ال كزغلا| ل ردرعشن عيبج جابطلا بفيطل,ةيشاكتلا يقرأ ناك احلا
 ةديضق نم هلوق ردك

 راصقالا ككافش َناف ٌرصقا هسننا تذعملا ناكرلا اهتلدام

 راردم ابعمد كربغ ل تا فككلتع عومد ءاكبلا فرن

 راعت ءاكبسلل انئبع .تثبارا اهب ى تحن هنيع كريعي اذ نم



 ا

 لوقيف ريمالا لاقيف اذ لو نم ك وش لالب .ثركوم م رم اذا ناكف 5ةر دصذ كِفكو بارءالا ملعنيو رنويسملا

 انيم ككسشصي ىلنح 3 ال هللأو لاقف لالبل تكيلذ ليقف عشقل كيلق جر 2غ بفيص قو ايس داك

 ىو ماي ركفب الو ه هلوقيا ام لماتي ال تاوفهلا ريثك دكالاخ ناكو طوس ىنياس برضف هن رمأو كِيوِيَوُش

 ندد ورمع ند هللا دبع نس ناوقص ند ند د دلاخ هناف هنع هللا ىضر ىباعصلا , منحهالا ندورسمع ةبرذ ن-

 مل ليق اهناو نانس متهالا مساو ىرقنملا ىيييتلارقنم نب دلاخ نب نائس تاوعس مندالا

 ملعا هللاو بالكلا م دب ثينه لب ليقو هايانث متيف سوقب هبرض ىرقنملا مصاع نب سبق نإل متدالا

 ةنس ليقو ةيامو 0 دس روكذملا ةدر 0 ةافو تن اكو روكذ 1 دلاخ : نبا ةبش ند بيبشو

 ,ةباكيمو تلثرتتس ىف يعشلاو ةدرب 0 تام دعس نبا لاقو ةبامو عيسوا ثس دنس لبقو عبرا
 ىرعشالا نسحلا ىبا ةيجرت ىف ىرعشالا ىلع مالكلا ىتايسو ىلاعت هللا اهميحر ةدحاو ةعيج 08

 ىاعن هللا اك أ

 زيي قموحو فلا نيبلاالابقا*ىن' لبق ز انك ذؤر اسك ذة يعأ ندا ليحارش خوي زطانل ور يخوبا
 ميس رسم هنع هللا ىضكر ردع نأ نأ ىور ملعل 5 ا رفاو ردقلا لاح بات 0 وهو نإاديد ىف ةدادعو

 كا ةعدبر | اكمل | ىيحدز ل ,لاقو ل اب ملعا هناو موقلا كيوبش لابقق أى :راغملاب ك ثدح وهو اموي

 كدا هنا 2 ماشلاب لوحككمو ا فردا | ناس ذاو .ةفركلاب 0 ةكدلاب كسلا

 فكلللا هع ىذفنا لاق نك كي ملسو هيلع هللا لكم هللا ] لوسر بافيصأ نم ةيام سيخ

 ال لييرلا تناكو هتيجا الإ. ىلثي_ رع تلات ال لع ديلا تلصو الذ مورلا تكلم ىلا ناورم نيا
 ىل لاق .ئارصنإلا تدر ايلف ىجورخ تففحتسا ىتح ,ةريثك امابأ ىنسبحف ةدنع ةماقالا ليطن

 يعدم «٠ شد, سيرف ةلجحلا"ى ترجل: نم لجر_ ىتكلو 7 كلقف ثنا ةكلبملا ثيب لهأ نم

 لئاسر !] !تيداف لاق ةيقرلا هذه هلا ليمواف فكيحايص ىلإ لداسرلا تبدأ اذا ىل لاقو ةعقر لآ
 اهئركذ جورخلا ديرأ ارادلا ,ضعب ف رص انيلف ةعقرلا ثيسنأ فيلما, دبع ىلا :,نلوصو دنغ

 كلا معن 0 2 ابعفدي نأ 0 0 لاقا ىإ لاق اهاأرق ايلف هيلا الصواف تعجرد

 تغلب ايلف ةدنغ نم تجرخ مث : علا ف ايبرعلاب نم ىقكلروال كيلق كنا ةكابملا ثين_ لها ن
 اذاف اننار 6 اهارل 3 لاقال را ةعفرلا يف ةام ىردنا 3 لاق هبدب نيب كلم ايلف ثددر ا

 هاك ذام تكييلع ول هلل )ور رج )ل ثشلقف 0 ةربغ ارك كك ع اذد 0 مهيف مود نم تكيجحع « ايف

 نا داراو ثكب دلع ىندسح لاقل كلف اهيتك م 355 دتفا لاق كارب | هل هنال اذه لاق اينأو ا

 ديع ىبعشلا ملكو:لاق امالا ثدر|.ام لاف ىلا ا يللا 0 5 ورلا
 ردا 12 امل لاقف ى باف مقل طيل مهسبح موق قى نيقارعلا ريما ىرارفلا ةري به نبأ
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 نوكسو ميجا مضو ن 1 | ينافي دوججنلاو أو ىلاعت هللا هيحر .ةفوكلاب ةيامو نيرشعو عبس ةنس ىف مصاع
 رقت هدو ةفرشما ىه لبقو ليحت ال ىنلا ةيشحولا ةر ايحلا ىهو ةليمم لاد اهدعبو وأولا

 مينا مسا هنا لاقيو .ةنكاس اه اهدعبو ماللاو ةليبملا لادلا يتنفو ٠ ءاهلا نوكسو ةدحوملا ءابلا

 ميلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص ةوبآ ناك ىرعشالا سيق نب هللا دبع ىسوم تا

 ىضاقلا دعب اهبلو ةفوكلا ىلع ايضاق ناك ةدرب وباو اويلساف نيبرعشالا ىف نييبلا نم هيلع مدق ملسو
 يدا ناكو ةروبشمر 0 1 دلو تاقيطلا باكتك ادعس ند 022 ةركذ م حبرش

 اةدرب اه تدلوف كالا 1 نم الجر اه ودأ ناكو نو ومد تنب ةينط ةرصبلا ىلع هليع ىف جوزت

 قران 0 ا هوبا ةأيسو قرغلا لها ىف ميقف ىنب دل ضرتساف

 مسهو رسب 0 ايضاق لالب ةدلو ناكو م.يسأ بسهذف ةدرب ابأ ةانكف ميئأ ع هن أدعو نيندرد

 ىبتق مث ةرصبلاب هنع هللا ىضر ريعل. ىضق ىرسوم ابا ناف قسن ىف الاضق دلت مهقح ىف لاقي نيذلا

 ميفو ىثادملا ررغ ميف هلو ةمرلا ىذ ودم وهروكذملا لالبو هنع هللا ئضر لاس ص
 هتقانل ابطاخ» لوقو

 كيلضوا نيب .سافنا اقف. هتفلب لالب ىسوس قا نيا

 اضيا لوقي هبفو
 الالب يحتل حديصل تلقف اثيغ 0 نسانلا ل

 زامل

 ةلايبلا لادلا ستتفو اهتعتا نم ةانثملا ءابلا نوكسو ةليبلا داصلا. رتفب وهو هتقان مسأ حديصو
 ىلوو لزع ايلف ةركذ مدقملا ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ باون دحا لالب ناكو ةليبم ءاح اهدعبو

 ندم دلك كابو 7 دعو هداونو ادلاخ كل ا نيقار ءلأ لع ىفقتلا ريع ند قفسوب ةعضوم

 ميدان رتفب اموي سلع اج ةدرب ابا 5 عيماجلا ضعد ير تبأر واّصضنا دنا !ذع نم لالب تاو هداذع

 ايلف رعاشلا قدزرفلا هيفو ماع سلوم 0 ملسو هيلع هللا يسار هلئاضف ركذيو

 2 رار بال نكب ملول لاقف هنم ضغي نأ قدزرفلا دارا ككلذ ىف لوقلا لاطا

 ادحا مجام ةهنكل "كنق ديص لاق م 3 نم ةدرب وبا شعتماف ةافكك طر هيلع وللا ”كاض هللا !َكوَس

 00 لوسر ىف ةماخجملا برجا نا نم لضفا هللاو ئسوم وبل 0 دزرفلا لاقف ةدعب الو هلبق

 مقةيناصت شعب ى ىباصلا 1 سرغ ىكحو طظيغ ىلع ةدريوبا تكشف ملسو هيلع هللا

 ةدرب ىبا ند ندحا كع ل ناك ةغالبلاب روبشللا ىبيمتلا ن راوغص ند دلاخ ناوفض ابا نأ

 ثييداحا ىنثدحت دلاخ اي هل لاق لالب ىلع كعلذ رثك ايلف همالك ىف نمح نا دعت روك ذل

 ىئطاب فولاذ اتم دلاخ راصف ءاملا نيقست ئاوللا اهنا كاقسلا نعل نعلتو ءافلخلا



 ك١

 مسلو ىماذجلا ىلع مالكا مدقن دقو ةياهسيخو نيرشعو عسن دنس مرحملا فرصيب هنافو تناكو
 7 دلل رك قف رعشلا نم اضيأ

 ىعناص ةيكحو ىبيكرت ببجعو ىعئانص عيدب ف ككديعب رظنا
 عباصاب اعباصا قارفلا نيب تكتش بحم انك ىنناكف

 ديع ىبأ ىصاقلا نع اهيد دروأو هلع ىتتار ةياطملا هتاذن ةيساتك.ى وضم نبارقاط نب ىلع ةركذو
 ديعسلا ريمالا َنلَع تلح لآق ةيردنكسالا رفقب حلا ىف ناك سئانلا ئدمالا نييشحلا نب دج هللا
 ند هنأو هيئاخ قيض ركذف هببس نع هتلاسف ةرصنخ ىلع انهدرطقب هتدج ذرغنلل هتيالو مايارفظ نبا

 تيعدتساف ثكلدل يلصي نم لاقف هيفرمالا مقافتي نا لبق هتتفلح عطق ىارلا هل ثلقف هببسب
 انيدب دشناو ةقلحلا عطقف روكذملا دادحلا مسقلا نب رفاظ روصنملا ادا

 مطانلاو رثانلار فكو ملاعلا كفاصوا نعرشق

 متاخلا ةرصنخ نع قيضي حار ملرعبلا نكي نم
 شر دقو شاملا عر الا قدك نيك ناكر كلم ذ نم تيضاكو فلسا اهل تفر ريمالا ةسحتساد

 اًهيدبرفاظ لاقف ةرجج ىف هسار لعجو
 ٌكيتعاو مل ىطخت رماو لازغلا اذه ةأرججل ثبجع
 ارو اطال انا ادي ذأ دب مف

 نم رسطلا عني سلجملا باب ىلع اكابشرفاظ لئاتو ناسحتسالا ىف نورضامحلاو ريالا دازف
 : لاقف ابلوخد

 كش ضعب ىتكرداف اكابش . فيذملا اذه ثككابب تيار

 ككشلا ناكمراعبلا تلقف .ىرطاخ ىار اييف ركفو

 ةهتبيدب نسح نم نيبجختم 5 رثو هةر مث

 علا نرخ

 هلام ند نبعق نب رصن ند تيلاَف نب د ىلد ىوم ملدبب دوينلا ا ند مصاع ركب ودا

 نكبزرو :بليلشلا ليمارلا دبع نا كك الارقلا دحا"كاارقلا ى ديلا راشلاو ةعبستلا ءارقلا دحأ ناك
 قوثو ةريثك فورح ىف اريثك افالتخا اوفلتخاو زاربلا ريع وبأاو شابع نب ركب وبا هنع ذخاو شيبح



 اههنمو

 اي

 ةهناق روتفل 5 1 مت الا

 هفرط نم ىدلا ان ل5

 كس دوق ةةيكا تقلا عكا د ةانقو

 ةرحس عقاوم نع زجع ثوره
 هرمأ ,ككنساحم ثقلع ام هللات

 كنعذاف بواقلاب ككبح كيرغأ

 مياوبأ نم هد كام

 ةزبزعف ىنلا 00 نم كابا

 اب ىوبتسأ ديرد نبا ةهيلاد

 ديكاددد ملوق

 اهنا ككل وسلا ركل دف
 فرحت اون اد

 ةذاذلتسا تكسلقب ردصتب دظن

 ةذانن نم ةملع لوح ريح

 ةذالوف ام ظحلل كلذ واتم
 هذال مياع رفح ناب ىشسخا
 ةكاتسلا 6 ىرت )0 نكس 0 وبه 9

 هذاجيسلا قولا ل2 والا
 ةهذاوهتسا ابد دن دقو اعوط

 ةذاولو ةروفن مادق 6

 هذاجحش م.سفسغو رق كلوت

 ةذادغب م تحل كا امو

 ةهذاذج ةاع رص ع انهعبلط

 هذافنا ةرسطسب سيل نادك

 ليعيسأ دجلا ابا نيدلا دايع انبحاص ثبار ئنا 0 دداتصتلا ررغ ن م ةديصقلا ةذهو

 اج ىلع هعضو ىذلا ىنغملا طداشك ف تايثالا 0 ذه رك ذدق ىلص ءوملأ شيطاب ند نورعملا

 دادحلا دي ا .نااملذ هلاجر 1 لاق ع رسقو هقفلا ق بذمللا

 كف ى كدا رعشلا يبل ام ناكر ىكشلذ دعب لاق هلاخ ٠ نم افرط جرشو ىفاشلا هيقفلا ىرصلا

 دكط ف هع فدا انو ا تستكلا تاينالا ”ةذه ا هيلا اهازعا ةديصق نم انايبا ء .اهقفلا

 لياصح انما 3 يف دادحلا ةظفل !١اينعيجت داردعلا نأ ةيقفلاو دادحلاب 1 نوك الأ

 اضيأ ةرعش نمو سابتلالا

 ىبحن كثرييغق بابالا وجرا ىنناالولف و كح

 لو كد اكن 1 مهتسف اكد كش كفل:

 ساكالا دانجالا ن ىبييعلا ناك لاق مث ى ليعلل نيتيسلا ىنيذه ةدبرخلا ىف دايعلا ركذو

 ف ةدنر 7 كك هلا فاظل ايينا 2 ةيايسيخو نيعيراو تس ظنس فوت سابلاب

 ةديصق نم هلو اضيأ دا 1 ةيجرت

1 1-1 

 نإ

 اروكذم



 ا

 ةرحش نءدورعش ناويد ملو 1:8

 اناقتك هنود ليف عر تل *"اننكا ىامذلاو مل اكقغبم

 ةقانل ليقف ءاماو ديسع: اذار ناك هلع رجب قوتنا ىلا جرت ناكف يلافلا هباصا هنا ىكحبو
 لخداو جرخأ ى دكلو ذل لات فكتمم قا كسل ككاوأف 411 م لجوزع هللا كانغأ

 د !لنعنم ام ةاملا لع اكلم 511 يرام د يا ا مداخلا لوقبف
 بلاط ىنا'نب نعل كا لا يع نلا رز نواس ورد هللادس نر الاكل ل كل
 ىلع لتق ىنح لزي ملف اهبلع دوشالا ابا ىاختساز امجحلا ىلا صخش ايلذ 0

 الاكطخا ءونسأ انكل انلاومأ 5 نيكاسملا انعطاول الوعلان كو لخبلاب اذورعم نال ودأ ناكو هلع هللا ىب

 رعت مط لفانلا لع عناء لو البكار 0 1 ين قو

 هد 2 ااقف ْ داجلا ف نم لوقي الحر عيسو الازه اك اركا,مف عسوتلا ىق مكسفنا 00 7

 00 فوكو اءالا ككتيشع ام تاببه لاق ىلها لاق ديرت نبا لاقف رخل بهذ ث هاشعف
 نراجلا نوعاط ىف نيئاسو عسن ةنس الرص ءلابد كال ون فقودو 0 تل : ةليللا

 نب ريع موالح لف" قوت درك لافلا ةلعب نوعاطلا لبق لا ليق كن نلف ككل

 ةبامو ى 0 0 مح ف فولو ةرجسلل نيعستو عسن .ةنس رفص ى ةفالخلا ريع قكونوزيزعلا دبع

 ةرفخغلملا 1 سا اك معو ايل ناو لاقف ةرفغلاب ر هبا ثوملا دنع دوسالا ىتال ليقو 0

 اظل نانا سن يول ملا اهادحبؤب اتت نم اعلا ايلا وكلو ملونتلا كادلا شك كبدلار
 طا بلا عناب ا نم ةايبق ىو لدا ىلإ ةبسنلا هذه مال اهو 0

27 
 ةباد مسا لودلاو ةدرطم ةدعاق ىهو من رفلاب قرين رج قا ةنشلا ىااولاق اك تأ ا

 ازكمح ايهم قا اج دعدو ماللا | 0 ةايبملا ء ءاحلا رسكب سلحو باعثلاو سرع 0 نيد

 كاملا | دهو 5 هيف تكادجو دف أريثك 0 لزرحل ايموهو سانيالا بائك 5 ىف ىدرغم ا ريز | 5515
 5 -_ر ور

 ةعايج جدمو دبج ؟رثكأ رعش ناويد هلو ا 0 نم كك 0 داّدحلاب فورعم ا

 هلو ف كي نو قابحالا نك ”ربغو ىغل اذدعلا| رهاطوب طظفاحلا 052 كفو نددرصلا نم

 ةذادال نعد د لباد ار حسام ةذللم ليحل كاثي نارك
 ةهذالفأ ع نو ىو ئدح ميل ىزغي ب بحه / سشيج لاز 6

 هداذج ا 0 هلأ 0 ,ىل هيقم مارغل غلا 3 ميق قب مل



0 

 ىل او وهو هيبأ نب دابز دال !وأ ملعي ناك هنا 0 ذه ىلع مهن هل لاقو هيلا هعفد مث نرحو لعفو مسا

 مجاعالا ةذه : تللاخ دق برعلا كت 6 ري ل اصا هل 1ك امود 5 اه ذوي 8

 3 0 انآ ا 0 نون ككرثو انابآ 0000 هللا اصالاقو 3

 نسحا ام ثا اي هاني ضعب هل ثن كفا يللا دل عضن نأ ككثيبن ىذلا س ان
 انتسح نم تحن اناث اق مذ ازا مل ىنا تلاقف اهبوجن ةينب اي لاقف :ايسلا

 حف باب لوا ل ااق برح وبدأ هدلو ىكحو وحذلا 2 ةايسلا سحلا اه لود نذإ لاقف

 ةدودح تنقل لاقفوحنلا نونعي ماعلا اذه ك 5 نبأ قرم دوبتالا نوال حليق يلسعتلا بط
 ىلع نع هذخا ايش جرخ: ال ناكر وكذملا دوسالا ابا نأ لبقو هلع هللا نضر ببلاط دا نب ىلع نم |:

 نزرعبو انامأ سانلل نوكب ا ليعا ناروك ذهل داي: ز هيلا ثعب ىتح دحا ىل ١) بلاط ا نبأ

 نيكرشتلا ف 0 نأ ارقي اثراق دوسالاوبا عيس ىتح ككلذ اسأل لل
 ا لعفذا لاقف دايز ىلا عجرف اذه ىلا لا سانلارما نأ ثننظ ام لاقفرسكلاب هلوسرو

 كل لامفاركلاب 2 اف هضرب ملف سيقلا دبع ن م بتاكي ىتاف لوقا ام لعفي اقبل اًناك ىنغبيلفرب بالا

 نيب طقناف ئيف تيمض ناو هقوذ ةطقن طقناف ع دق ىنبأر اذا دو كالا

 ىال رهن رحنلا يس انيناو تكلذ لعفف تحت, نم ةطقتلا ,لعجاف كثرسك ناو.فرحلا ىدد
 ىسيسف عضو ام ونحن عضا نا هنع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع تنذاتسا:لاق روكذملا دوبالا ابا
 2 6 و 00 رادلا 8 قردتم |[ قاس راج هلو راد ةرص لا دومالاا تذل ناكو اعأ هللأو أوحد فكك دل

 ل دفا 1 اموي دوسالا ودأ 0 0 ىراج ثعب لب لاقف ثتراد تعبرهل ل ابقف

 اس ربك نات ةنج هيلع د نب ثيرمحلا ن نب عيفن ةركب ىبا

 ثععب هدنع نم جرخ ايلف هقارف عاطتسيال لوليم بر لاقف ةبجلا هذه ليت اما دوسالا ابا اي لاقف
 دوراجحلا نب رذنملا عم هل ثرج ةيضقلا هذه نا ليقو ككلذ دعب دشني ناكف بوث ةيام هيلا

 رصانو لبزجلا كيطعي ككل عا هنديحت هسكنبا ملو ىناسك

 رقار و كردلاو تكامل د عوكفم ما كا كيك نا سانا فدل ناد

 رك رك ال عا 00 ايهم ةدح اذ(كلو "الان ويضابو نويلاو ضاق
 رعشا ملو ودح»و ميلع فطعي ناك اذا نالف ىلع رصاب نالف لاقي ونحلاو قطعتلا نم ءايلابو

 ابنم ةريثك

 ءالدلا ىف تولد قلا نكلو ىنيتلاب ةشيعملا بلط 5

 ءام ليلفو ةاّيكب ءىبجت ارو ا ان



 م

 ةلودلا 1 مال هسأر جرخأو هلتق مث مث ةديدنم لاقنعالا ف لد اعلا ىقبو هقلش مث د ىدلول اضيأ كءابخا

 300 ى هئوباث ل عسانلا ىف لتاقو رشع ع عساتلا ىف ةراز ملا ىلو يلاصلا نأ ها نمو

 ايلا نوكسو ةروسكلا م ءازلا ديدشتو ءارلا مضي ككبزرو رشع عيساتلا ف مهتلود كتلازورشع

 ةبام سيخو نايث نس روكذملا ظعاولا نيدلا نبز ةدالو ثناك ا اهتعت نم ةانثملا

 دعاس ندد لك ند دج نداريخلا دعس ىنسحلا ابا رهاصو ارارم دا دغب م اهب اشنو قشمدد

 ثدحو رسم ىلا هتافو لبق لقتناو ةيطاف ميركلا دبع ما هتانبا ىلع ىسلدلالا ئراصنالا ىسنلبلا
 مج ناب نورعملا وهو رصيب ةبايسيخو نيعستو عسا مس 0 نماث م ءاعب رالا مد ف فوتو ابد

 كاع هللا هي

 ايسوجم ةدج ناكر وهشملا دهازلا ىماطسبلا ىلع نب ىبسيع نب مدا نب ىرسيع نب روفيط ديزب و هدأ

 فاك ديزي وبأ كد مهلجا ديزيوبأ ن اكو ىلعو مدأ 1 | نادباع نادهاز ناوخا دل ن اكو ملسا مل

 ليبس ىن هتيقل ام دشا ام دبزي ىبال ليقو راع ندبو عئاج ىنطيب لاق ةفرعملا ةذه 3-00

 0 اذهاما 0 فكسكت ثميقل ام نوعا ام هل 0 ل لالا هللا

 8 تارزسلا 62-0 هنودجتا 0 م ا! بلا ىف عقرب ىلح كسا

 ريحا مئاقو تكا ةرهاظ تاي روب شنم تادداجعمو ةريثك ثالاقم هلو دعب رشلا ءاداو 2

 .نوك سو ةليسملا ءاطلا ئ فب روقيطو ا هللا هيد نينيامو نينسو عب عمار | ليقَو نيتسو ى عءدحا

 نوكسو ةدحوللا « الان تع اطل ددكاسلا واولا دعدو افلا سو ابدعت نم هاما ايلا

 نا روت مسا دلب در لاطمم ل ةبسللا هذه ب ىلا دعو ةلكلا كاطلا عر تاق نال
 هدا نم ن اسارخ دالد لو ١ ابنا لاقيو سم دوف لا ج6

 ليدلا ن د ىدع ند ةنافن نب سلح ندريمعي ند لدنح ند نايفس نب ورمع ند د ملاظ ةوسالا ىذا

 مهنابعأو نيعباتلا تاداس نم م ناكر يثك ىالتتخا هبسنو هيسأ قو ىلودلا لاقيو ىليدلا ركب نبا

 لاجرلا ليكا نم ناكو ىرصب وهو نيغص ةعقو هعم دبشو هلع هللا مكر بلاط ىبأ نب ىلع بعص

 برضا ثالث هلك مالكلا هل عضو هنع هللا ىضر ايلع نا لبقوبحنلا عضو نم لواوهو القع مهدساو ابار



 ا

 عنسان نيئثالا موب ثامو موب ضعب ماقأو ليس ةمالو احورجم ةراد ىلا لديحو ةوحرج نيبذلا ارانتقف هيلا

 مي مالم ىف هئدالو تناكو ىلاعت هللا هيحر ةيايسيخو نيسيخو ثس ظةنس ناضمر رشع

 2 ةركذ مدقملا ك ككزر .نيدلا ىبعم لداعلا هدلول عاجلا تجرخو ةياهعدرأو | نيعسبو

 ان

 رواش ةيجرت

 ةاثر ا املو رص هال لداعلا ةومقل ال 'رازولا كو الو عاجشو 0-5 هيبأ افو موي ىناث ءانلثلا مي

 ايلا حتمتن(ىببلا نا لب

 ةاناسأ ميلع قوات لقا اليل

 ىنملا هب ثيغتسي باوج نم لبف
 لالالا ماك نر ا
 كيلا كتانلخساو دنع باغ لسبف

 ظباك ةوجولا قوف ىرا ىداف

 ةياكيب ناوا لكم امينا عفوت
 داو لع ركل ل
 هدقف تدند و يب حب 2 محل و

 0 ميكا ىوثم 0

 ةلهاذا يللا« يعاد قبال قاف
 هلئاق س 0 و ةلكتعأو لذع و

 لذاك هيف 8 ابوصنم هكا ىا

 56 ركع

 هاصاوت ىجري ال ارجه راتمخا ما
 هكون ووجزملا ىلا كاد دف

 هلب أوو ءاكبلا 1 مكبئاهجس

 هلم كنك لثباو دع عشقت
 هليارار طف احمل 21 دالواو
 هلع ىللا| اكن داماس ككاسض دقو

 ني ىوطت 0 0 ت5 دلح رم

 ثوبان قد د نيسيكو عن عيممس نم ها م 00 ناكو ةركذ م 0 اكان ا 0 ءاشناب

 كلل دضصاعلا فلك بكرو

 تثوانلا؛ ةفص ق 5500 نمو انيف داجاو ةايوط

 ثارم هيف هلو

 ند هبره رات رواش هع رند 2 داعلا

 نود: بوقعبتن *لبقو .ناعيبلسي راجتسار هيشلاظو هلها هعمج سولاملا

 ثعدوأ ىسوم ثوبان هناكو

 ىذلاوه ىلاصلا اذدو ةريثك

 4 ليعف ىربكلا ةفارقلاب 06

 راقوو ةنيكس هييناح 3

 ناكو ةرهاقلا ع

 ةديصق اضيا ةراسع هقفلا تكل

 ةهدلو اماو ةرهاقلا رهاظب ةلبوز باب ع ىذلا عماجلا ىنب

 نم نعم لذخ ذك

 نيم ناكر ىبرجللانميبلا

2 
 رئاخذلا

 رواش ىقكا هتعاس نم راسو 0 ةدنع مهلرناف ١ ةرفاو يعن ميتبج نم لصحو مهباحك] صاوخ

 ىقدوف رواش باب ىلآ ةور ضحاو أريسا ةوذخاو لداعلا ىلا اوضمو ةعامج هعم :بدنف مي هيلعاو

 انأو ةدلول ةحلابص ةريخذ : للاسلا ككابخ دفل شيبلا نبال رواش لاق مث ةمسبحا مث ابو انامز

 دلع



 ميمو

 نم رهدلا نترك اذ مك

 اك

 ةثادحلا»“

 ةركذ ىرج سجأو ثايملا ىسنن

 كا ترس ماوقلا لبن ىبغبسو

 د كتّلس ايناك طامحللا نضام

 اهو اذعلا طخذل بلف دف

 نضارعالاو دنصلا انفو اًوّسع
 نمارنالا مج اهي كدفس نت

 ةيئيع نم تاوشنلا مفاطعا

 هيلفج نم عورلا الادغ ىع

 يلج سقم الا 1

 هيدخ ىلع تثتضفغن | نك

 هيلا منم ثررفل سبقت سم هناو رارغلا مسا الو مسللاو
 قتلا ددلا نز فعلا | هراصنالا مئانغ ند ايمن ند ميهربأ ند ىلع نسحلا وبا مدع كفورو

 اف ل تكيزر نإ عال رتوش لاق قفسدلا ربكلا ظعاولا بص ”نبان قورعلا

 0 ا 3 ننقل 0 ا
 ا الب ملم ثقفنادقو رثكوهو كريع ا 0 قى

 هللا دبع بذا ناكو

 الرا ىلا

 اكيبجاطرف الا مقلت كسلا  ايودللا ىف دكت تالف اما

 اهصاخمو دئاصقلا بخت نم نم ىهو

 اكرلسا تسل ىبنا ملعت تناو الس ةاشولا لاق نا بغل ميو
 اك عا دون | فالظط ليبيا بارع معدل ناك نا عفكلصو تادجل

 جلاصلار ريتسا هناكم دضاعلا للينرويلفلا تبان ايلو اهنبتكل ةلاطالا فرخ الولو ةلئاط ةليوط ىهو

 قو هتضيق تحت دصاعلا ناكو ةمالسلا لوطب رثغاف هتنبا دضاعلا جوزنو هتمرح ثدازو هثرازو ىلع

 ىارلا دالوا مهل لاقي ةلودلا دانجا.نم موق عم قفئاقملتف ىف ةليبخلا له كلذ ديلح ل اَط القارس
 اراهن وا اليل راسا م نيفختسم هيف نوسلج»رسقلا قاعضوم ممل نيعو مهنيب كلذررقنو

 المو لفل قاف لحابلاب قلع نا مهدحا داراف هيلا اوجيرختل اوماقف رصقلا نم جرخو هل اودعقف ةواتق
 رخا اموي هل اوساج مث لجالا ريخات ىف ىلاعت هللا ةدارارمال ةليللا تكلت مهدوصقم لصحت ملف ملع

 هباحصا داعف توصلا عقوو هسار ىب اهسعب ةديدع تاحرج ةوحرجو ميلع اوبثوف ارابن رصقلا لخدف



 ار كد

 ناويد بابرا همزلا ىنيدلا جالص ناطاسلا نب ناسثغ ن ردد دامع زيزعلا تعللا دموي اهناطلسو

 ككلذ ىف ليبعف هتبحد ثلصو ىتلا رجاتملا نم ةاكرلا ع ذدب ةناكرلا

 ةقدغ, هسعص قون لك الو لها ابل ريرعلاب نينا يي
 ةقدصلا دخاي اس كلام بسام نيزيزعلا نيك

 0 00 يسلم 3 ىكونو ىلاعت هللا هيحر 6 0

 ا هانيس ئذلا فباثك "0-0 ننال نب دوج نب 0 ةانغلا ماجر

 0 تاذ مالا ةرببيج ةانيس 0 00 95 !| ماسلا 0 دالي نم ءاريجلاب

 بجر ىف ليعيسأ ء ادفلاوبا ن ددلا ع و لثقو لاق مث ةس ةسردملاب ام نفدو زعتب تام هنا مظنلاو

 ركل ناكو بوبارصانلا ةككلللا ةوخأ كونو ديدز ىماش ىو ) لاقي ناكمي نيعستو ناي د اس

 وا هسلا ةده نإ. قود دقف ةبايئاسو ةرشع عبس لس ىف ادوجوم ناكو أرعاش ابيداروكذملا مئانغلا

 ركاسع نبا ظفاحلا ةركذو وحنلا م ءارقال قشمد عماج# أر أردصتم ايوحت دوهت ءانثلا وبا ةوبأ ناكو اهدعب

 لاقو ةبام سيخو نيتسو سيخ ظنس دعب فون لاقو ةدبرخلا قدايعلا رك دور سكلا هخترات ىف

 مساهل ىندشنا نينع نبا نيدلا نرش

 ٌيتفم ريسغ دحاوالا ىهامو ةريثك ءاتشلا تافاك نولوقيب

 ارفلا ىف دجوب ديصلا لكو كبدل لصاح لكلاف سبكلا فاك جم اذا

 نوكسو فاكلاو اهقوف نم ةانثملا ءانلا رسكو ةيجعملا نيغلا نوكسو ةليبملا ءاطلا مصب نيكنفطو
 ا 0 أ وهو نونو اهتحت نم ةانثملا ءايلا

 نسم بيصخ ىثنب ةينيب ابلاو ناكر صم ربزو يلاصلا ثكلملا بقلملا كيري نب عئالط تاراغلا وبا
 لالا ىلارصقلا لها ريس ةزههلا فرح ى دقت ايك ليعيسا رفاطلا تق اهلظرضم ديعص لاهعا

 لفرح داق يكد عالم جرب ةيلسأ كور يلقاها ا بره دليلا ن مناير ايلف قالوا

 ىفةزارولا "ان وتقلل ىلإ لاعلا فلولا قيام ىلع كلا نينجا اوعي ناكل ال اذا

 دنليحأ لئاضفلا لحال تم ءاقللا ىف البس يلا قاض الفاشل 7 ةيام يبت ا

 هلوق ةرعش. نمو نيوزج ىف وهو هفاوبد ىلع ثفقو رعشلا
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 نا هببري ام ىلر نا ةرماو ةائر ناك امداخ .مل ىدهاو متقو نم ناسارخ ىلع مدل دقعو نوماملا

 دعص لاق 0 ديرب ىلوثم انبات نب موثلك ىكح ةبطخلا عطق ةيالولا نم رهاط نكيت ايلف هيسي
 ىلع نوماملا ىلا كلذي:بيدكف كسا .ةفيلخلا ركذ غلب ايلف ببطخويةعيجلا ىيربنم ارهاط
 ىلوالا ةطيرختلا ثلصو ابيل ثكلذب اسيإ هيلا بتكحف انيم تيسسلا هير هاط ربصاو ديربلا ليخ
 ريسملا ىلع ههركأو تنيضءايك خد ثان نالا صخشا لاقو دلاخ ىبا نب ديحااعدف نوماملا ىلا

 نأ لييقو منويد همولإ نم ةينابلا :ةطبرخلا ثيفاو 0 لا ميصولا قب

 0 هفيلخ ملعج ليقو ناسا -5 ع نولط و لو ى#دكوتساإ ىنوماملا نأ | منا ماك ىف اماه مدامخلا

 مييقلل ف اوفلتخاو 3 نينبامو أ الرشع تحلل زئلط قوثو ةركذ ىنالارعاط ند هللا دبع هيخال

 هذقف مدقت امك ناهام نب ىلع عم ةعقو ىف اصخش برض هنال ليقف ناك ىنعم ىال نجل

 ىنوماملا هبقلف « هيرضت نيح نيب ككيدي انلك «ء ءارعشلا ضعب هيف لاقف ةر اسيب ةيرضلا ثناكو ن

 بحاص ىارخلا ريثك ند ناييلسل انثاك قيدزر نب بعسصم هدج ناكو فكل د ربغ لبقو 00 اذ

 بئارملا ىلعأ ىلا هبوهسن سس ل كفاك جوحأ ام «همالك نيف اغيلب ن اكو سابعلا ىلب ةوعد

 ءابلا منح مضشوبو ؛ عبطلا ١ ٌٍ ند عييطلا سند ن د كش ةيهو قالخالا ركا لك ةدوقبإ ٍعبطو

 مك اةدلب ىو ميج اهدعبو نونلا نوكسو ةيجعلا نيشلا 0 نركسو ةدحولا

 نيس اهدعبو تاس لادلا ديدشلتو علا حناشو ميملا مضي سدقمو ةاره نم جسار ظعيس ىلع

 1 وكبسو ملا 5 ةيجحلا ءاخلا 5 ع ىلع 1 مسأوهو هايم

 ىلاعت هللا هحر هيزعي قارعلاب

 زيزعلا ككللاب ثوعنملا ناورم نب ىذاش نب بويا ني نيكتغط سراوفلاوبا مالسالا ل

 راهجدلا كعلم انيل: نيدلا ١ حالصرصانلا ككلملا ناطلسلا ةوخا ناك نييلا بحاص نيدلاريهظ

 علف نييلا دالب ىلا ٠ قل فرح ىف ةركذ مدا هاش ناروت ةلودلا سيش ةاخاريس دق ةبرصملا

 دعب اهلا ناطاسلار يس مث هتيجرت ف روكذد وه اهبسح ابنع عجرو اهدالب نم ريثك ىلع ىلوتسأو

 اعاجش الجر ناكو ميام سمخو نيعبسو عبس منس ىف ككلذو روكذملا مالسالا نس اناخا غكلذ

 فرش ميلا لحرو ةريو هناسحال ةعساشلا دالبلا نم ادوصقم ةسابسلا نسمح ةريسلا ركشم اييرك

 نسحاف دئاصقلا رغب هحدمو ميملا فرح ىف ةركذ ىثالا ىقشمدلا نينع نب نسانعلا وبا نيدلا
 يرسل ابنا ىلا" لصوب ابله نيل مدل جرصتو ازاي ةلاشت هته نت ف دشكإ عانس لزج او مبا



 اا

 كح.دييورعشلا قرسي هنادل ليقف روكذِلارهاطل اخادم ناك ىلجبلا ريرج نب ليعيسا نأ ىكعبو

 هيلا بتكف ككلذب همزلاف عئتماف ىنوج# هل لاقف هنحتمب نإ رهاط تحاف هن

 اليلق الا رن ال ككنيهعو نيعبالا قالا كتيار

 اليفك ئرخالا 'ىكتنيع زم اذكف »ني دفنت تكتم هذا ؛اماحف
 اليهلا نيت _نقكلا]) طلبت »بلكرق لع فكنا كقنقيا تقف

 لثق دعب رمالاب نوماهلا لقتسا اهلو ثقرولا قزمو اًدحا اهدشنت نا رذحا هل لاق انهيلع قو ايلف

 ىلا ملسي ناب ناسارخب ميقم نوماملاو دادغبب ميقموهو نيسخلا نب رهاط ىلا بتك ىنيمالا هيا

 زاوهالاو سرافو لبجتلا دالبو قارغلا ىهو دالبلا نم هحتتتفا ام عييج ةركذ مدقمللا لبس نب. نسحلا

 ككلذو برغلاو ماشلاو ةيئارفلا ةربزجحلا دالبو لصوملا ةالوو ةقرلا ىلا وه هجونب ناو نديلاو زاجلاو
 ىف هللا ديبع ةديفحو هللا دبع ةدلو ركذ ىتابسو ةريثك رهاط رابخأو ةبامو نيعستو نايث تنس ةيقب ف

 سيخ ثبسلا موب قوثو ةبامو نيسيخو عسا دس ةدلوم ناكو قااعن هللا ءاش. نأ نيعلا ىرخ

 هالو دنق _نونماملا ناكو ىلاعت هللا ههحر ورم نيب نيتتامو عسي منش ةرخالا ئدايج نم نق

 اذكه ةعلط هنبا فلختساو نينيامو سيخ ليقو ثس ةنسرخالا عيبر رهش ىف اهدروف ناسارخ

 ديربلا بثك ثءاجو نوماملا ةعاط علخ هنأ ةريغ لاقو ناسارخ الالو رابخا باتك ىف ىمالسلا لاق

 ىناث“كيربلا تتتك تءاجاأ مث 1 اقلف ةمكتلدلا وماما *فاقف ككلذر نيوصتت ناحارخا لع

 ف نوماملا 0 سانعلا ند نوره ى و اكيم هشارف ى دجوف ىيح ع علخ ام بيقع هتتاصا هنأ م

 عومدلاب ةائيع تقرورغا 0-0 0 طعام نخر نوماكلا يلع نجما لخد لاق مخرب
 ا نمار ولابن ذلا تكل تنناد در فكعهنلا لكنا ال كف 37 قيدمولا ربما ابها لاو

 نيسحل لاقورهاط مثفاف نجش نم سفن واخت ال نكلو نزح نعالو لذ نع ال ىكبا لاقف
 00 5 ام دنع هئاك نع نيئموملا ريمأ لاست نا ديرا هتاواخ ىف نوماملا بن 00 مداخلا

 3 ل لاق رطاخلا بيبط وهو. نوماملا تاولخ .ضعب ىف 00 اف مهرد ىنلا ةيام واج رمال ذفنا
 كواكب ىنيغلاق ككلبو اذبلو ككل ام لاقف رهاط كيلع لخد انيل ثيكب 7 داخلا' نيسح

 يررك ذر ىنا لاقاارس ككل ديول ككنار نم جرخ نارماوه لاقف

 نيسح ربخاف ةركب 0 ارهاط توفي ىنلو ءاكبلا- يمقن ملدا 0 ةلان امو لا ادم

 ك]ةوردلا ناو صيخرب نجلا نيم مانقلا نادل لاقف تلا يا نييك للا ف كلذب ارهاط
 نو ا يح كروا دغ َلاركبف ل0 2 5 سيل ىدنع

 سار 2101 لجل نمو وهو ناس ناسارخ ثبلو ثكنال لاق ملو هل لاقف ةحر انلا 3 اكل راغم

 مب اعدف نماض انا لاقف عئاج وه لاق رخاط لاق. ىرت نيف لاقف ماطصم مملطصي نا قاخاو
 مع 1. 84



 اهب

 دادنغب ىلازهاظ ا ملغا هللاو ناضمر ىوا لاوش ىف لتقو نابعش ىف دادغب:نم جرخ ىريطلا

 ندم ىنولخ 2- ١ 0 دحالا م هانقو 0 نيمالاو دادغب رصاخو دالبلا نم هقبرط 6 ام ذخاو

 نودم هاتلا نع أ رعيس ارهاط نأ ةريغ لاقو مهران 0 ىريطلا ةركذ ةنامو نيعستو نا .ةلس رفض

 ككلذ 00 ليعف هلئق 8 هنأ ملعف روقم ريغ صييش هيلا كثيعنف هن رفط اذا نيمالا رمأ َّق هنذاتس

 ةاعرب' ن ؟روماجلا ناكذ مفالخلا نإ لع نوماع ال دقعو . نومالا ى مدد نيد عبطوو ناسارخ ىلا هسار لعحت

 مللى 0 7 هله ا دااا.م ككتنتل غاب 0 غلب ايلا دادغتب رفاطل لبقو تم دج و هدحتص نيل

 لطب شوب زئاكع 3 ]جا ال ةكعلو ىنتنبب سب ل زاقف اك كك 1 ظن ن ما نكت ابكر دب

 ا ةدجح ناكو اهب 1 و5 هنإل 00 لاق 5 اون ندم ثتررم اذا : 0 ىلاعا نم 2

 قولخلا ىفيص ند سدقم هضرتعاف هتفارح قدادغبب اموي بكرو اعاجش ناكو ةاره ىلعو انملع املا

 لق لاقف انايبا ىنم عهست نأ تيار ناريمالا انيا لاقف رخل طشلا نم تيندا دقو رعاشلا

 لوقي اهناف
 قرغن:ال. نو ويك .تقرغال نبيسحلا نبا دقازحل تكثيف

 قيبطم ابدعت نم 0 دحاو اهقوذ نم نراك

 9 قروتال فيك اهدا اكن اهداوعأ كاذ نم بجعأو

 ضعب ىءارعشلا ضعبلو ىبسح لاقف ثتكديزن ىتتح اندز هل لاقو رانيد ىالا .ةئاث ةوطءا رهاط لاقف

 0 0 كر دقو ء الدول

 هفك 0 مومو 7-0 0 هجوم لثم هفك نم 1 تلعج

 مل بتكذ هنم اهبلط نوماملا ىلا بتكف دادغي ةرصاحم دنع لاومالا ىلا ج اتحا دقرهاط ناكو

 رضحا دادغب دختاايلذ كككلد نم دلاخ عذتشماف هيلا ج انتع ام هضرقيل 0 ندادياخ /|

 امشي سيلفإدف كلا لاقف,دنم هلق ملف أ اريثك ايش لالا نم لديف ةلتقرش ككللتقال لاقو ادلاخ

 ا اكو ثاهره دالط لاقف ديرت امو فتكفاش مث معيساف

 رودقملا مقاس روفصع ارم فداص رقصلا ناب أومعز

 ريطي ميلع سقنمرقصلاو . هحانج تحت روفسعلا ملكتف
 ريقعل ىنناف ثيوشر ضلوا ةيفل ككلكبلا ذهاب تنكاس
 روفصعلا كلذ تافاف امرك ةديصب لدملا رقصلا نواهبتف

 ةركذ ىنالا ةناب نب وربع لوقي هيفو نيع درفب رهاط ناكو هنع افعو ثنسحا رهاط لاق

 هَدْنآَ نبيبو نبع ناصقن ةذحأو نبعو نينيميلا اذ اب



 ا

 اوليلعو هم :أوبيعع ىتح ةروف نم دوعب م بيغبو ةذخاي وهو هل نومري مهو ةريثك ارارم ددرتو كبلذك

 يطس ىف طاح لآ ب 0 ةوعبت ةهلاح اويارتسا ايلف هترثك هدحو هلكايال ماعطلا اذه لثم نا

 ماعطلا ند هذخاي ام لكو ىيعارخا طق ميفو بارخ ثيي ةروص لاخ عضوم ىلا لزنب مث عماجلا

 اذا ذاشان نبأ لاقف لاجلا قكلت نم اويجعف هلكاب ودو هيدبإ نيد هعضبو طقلا ككلذ لا داس

 عيبضلا لويكف قزر لا دسرعك#ا ملو هنبافنكد مم وهو طفلا اذه هل هللا رخس دق سرخا ان اويح اذه ناك

 هللا ىلع الكؤتم هلاغتشاو هليب مز إو هبذأر نع لزنو ةمدخلا نم قل هقن دلع مدنا علق مث ىلثم

 نيستسو عسن تنس بنجر .نم.ثلاقلا مويلا ةيشع تايف نا ىلا ةفلكلا لوم اصوعتخ ىلار امو كح
 لع مناقو خر ,ان' تارقو هربق اهب ترزو يللاعت هلا هيحَر :ىزيكلا .ةفارقلا ىف, نفدو رصيبب ةبامعبراو

 >هلااغلم ىباو هلوح ام حابو مفارطا حو عطقنا ايل هنأ هلو بيدي ناكو انهاه وه انيك هسار دنع رج

 نرخ ملل جر رصيف قيعلا عماجلا ودو اعلا ند طرحعا ج عماج مفرغ ىف ةهعاطقنأ ناك هنم [ ل د

 جسبصاو طشقسف عماجلا ىلإ دما لالالا تلزف عماجلا يس ىلا ةفرغلا
 8 هك ااذ ةيناثلا فواالا كدعتو ةييعم نيش مث لفلا انيينمت نيددحوم 0 داس اتيم

 رورسلاو جرفلا نايضتت ةييكك 2

 نب قيزر رخآ ناكم ف ثبارو ناهام نب قْبْرَر نب بعصم نب نيسحلا نب رهاط بيطلا وبا
 ءالولاب ىعازخلا قيزر نب ةحلط ند ببعصم لبقو ناداز نب دعسارخآ ناكم فو هبودار نب دعا
 نكلاب روبشملا ىعازخلا تاحاطلا ةعلط ىلوم ناهام نب قيزر ةدج ناك نينيسيلا اذ بقلملا
 0 رومانملا ناك كيل ياس اره سرك قرم نم 'كريسو نوماتلا ن !سعاربكا نم هاش و طرغملا دوجحلاو
 06 00 نيس ريسو اةروهشمم . ةعقاولاو هتعيد ىنوماملا عاخ ايل دادغس نيالا هيحأ ةيراحم ع

 ىف ىلحلا ىييظعلا نبا ركذ ةكرعملا' ىف قلع كتقو اعقاوتتف 0 عفدل ناهام نب ىسيع نبا
 لتقف ىرلاب ميقلخ نيسحلا ني رهاط ةاقالل ناهام ني. ىسع نب ىلع هجو نيمالا ناهختزان
 ةعقاولا هذه هحبرات ىف ىريطلا ركذو تلق ةنامو نيعستو سيخ دنس 0 ند نولخ عبسل 0

 ور-٠ ىبلا ربخلاب رهاط زيسو برحلا ىف لثق هنا لاق هنكل ربهشلا نيعب ملو نيعسنو سيخ .ةنس ىف

 ركذب ملو دحالا ةليلو تيسسلا ةليلو ةعيجلا ةليل:باتتكلا ر اسف اخسرف نيسيخو :نيتيام وحن اهبنيبو
 نولخ لايل عبسل دادغب نم ىسيع ند ىلع جرخو !ذه دعب لاق مث دحالا موب مهاصوف رمش ىلا

 نم هجورخ م وردوا ب هيلع ةبتثنا ىئيبظعلا نبا ناردهاظلاو نيعستو سيخ ةنس نم نابعش نم

 ا ا نم تقل .ىحلا - هلثقب دادغب ىلا لضوربخلا نا !ذه دعب لاق ل دادغب

 لاق ايك نوكبف نابعشنب لاوش نسانلا ىلع قعصتو لاوش نم عيستلوا عبسل لتتق هنا ليتحبف



 قبيسي

 لساغلا غارف ىلا ثويبلا اوسبل مهلامج كامن كاشفا اذا موق

 ءاطخلا ءاهقفلا ىلع كردسبو ىلفي هيبف ربغت الو هلقع لدن مل نيتفسو .ةذنم ةبام ىربطلا شاعو

 ىجاجزلا ىلع ىنا ىلع لماب مقفت ثام نا ىلا ةقالخلاراذ ىف بكاوملارضختو دادغبب ىضقبو

 1 لكحر| 8 مسقلا ىب داو ىليعيسالا دعس ىبأ ىلع ارقو ضاقلا نبأ بحاص

 رضحو دادغب ىلا لدتا مل هيلع مقفنو نيلس عبرأ نيييسعف ىسجرساملا ع 0

 رآ مل هقح ىف: لاقو «اريشلا قحعساو هدأ 0 1 ىتارفسالا دماح قدا ب سلجم

 نب ركب ىب | عورفو ىتزملا رصتخمم را ارظن دوجاو اقيقعت دشاو !ادابتجا ليكا تبار

 نيل ربا ا نالخلاو بهذملاو لوصالا ىف قنصو 0

 ناطوتساو تناك او ةثاث نيلي ةرجهتشم ى ةناكص) ار ثمزل

 نيح ىلا ءاضقلا ىلع لزب. ملو 0 هللا دبع ىبا ثوم دعب خركلا 0 كيو داب
 رشعل تبنيلا مو لوالا عيبر رهش ىف قون ةيايثلثو نيعيراو نايث هنس لماب ةدلوم ناكو هتافو

 ىلصو برح ا ةربقم ىف دغلا نم نفدو دادغبب ىلاعن هللا هيحر ةيايعبر أو نيسيخ ةنس هنم نيش

 ميملا مضو ةزهبلا ديب ماو ناتنيربط ىلإ بوسمدناب مالكلا مدقن ىربطلاو روصنلا عماج ىف هيلع

 نادل ةبصق ىهو ةييظع .ةنيدم مال اهدعبرب

 ةرصع ماما رصيب وه ناكو مليدلا نم هلصا ىنا لاقي ىوحتلا ذاشباب .نب ديحا ني رهفاط نسحعلا وبا

 حرشو ىف اولا رحل ا جرشو اهحرشو.ةروهشملا ةمدقلا اهنم ةديفملا تافنضملا هلو وحذلا ملع 5

 ابنا لاقي وحنلا ىف ةريبك ةكش هعاطقنا لاح ىف عميجو فىكتلاذريغو جارسلا ننال 'لوصالا باتك

 ةفرغلا قيلعت ميهبلا ثالصو نبذلا ةدعب ةاسنلا اهامسو ةدلجم ةرشع سمخ تدراق تصيب ول

 ردصتملا ىوغللا ىوحذلا: ىدعسلا ثتاكرب: نب دج هللا ذبغ:ىبا ةذييلذا ىلا ةقيلعتلا ذه تلقتناو

 تالقئتنا مث هناكم ىقردصتملا ى يينلا ىرب نب هللا دبع دهم ىبا هبحاص ىلا هنم تلقتنا مث هعص

 نم دحاو لك نأ ليفو هعضوم ىقردصتملا ليفلا طاثب زوبنملا ىونلا ا نيسجعلا  ىبأ هبحاص 00 ةدعب

 اركي ملف انس يف ةبلطلا !نم ةعايج دبتجا دقلو اهظفدعب هيلا دهعبو هذييلت ىلا اهبهي ناك 0

 ميديم 0 ءاشنإلا ناود نا ريصيب هتفيظو ثناكو هفيناصتو ميلعب سانلا عفتناو دك

 الاو ديبتاك همجلصا فلا واوحنلا ةهج نم ءاطخ ميف ناك ناف هلماتبو هيلع ضرعي ىنح -
 مل هانت عنارخلا ن رم بتار .ةفيظولا ةذه ىلع هل ناكو اهيلا بنك ىلا ةببجلا ىلا ةوريسف ةاضرتسا

 هدنعو يلم لكابوهورصم عماج سطس ىف ام ناك هنأ ىكمو انامز يكل يناع مافاوربج لك يف

 لعفتفرخأ ايش مل اومرف ميلا داع مث مهلع باغو هيف ىف اهذخاف ةمقل هل اومدقف طق مهرضحت سان
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 تلقو هنع هتنجاف

 ةريظن زر نعل -0 ندم فر عر اتإ

 اهرساب مولعلا ٌبتك مبلق ْنَمو

 اهربجو ىناعملا رس 2 راسك

 ةعينم داق 2 بح ةلراك )اطل

 افشكتي مهف لك ندم مّيَربقو
 اعرسم ردلا هيل ةهننم بحج-عءاو

 هناكم ووسيو رحب نسم عسا

 هلضفي ميركلا مدللا ةانتحتحي

 لوسرلا ىلع ىلهاو الجت رم باجاف

 !ىصاقلااهتاالا
 كفا ملعلا ند وح عم هةر

 لومم ريغ سائلا" نين "تنك ناك

 الداجم ىوصختلا تبطاخ تنا اذا
 طاح عفاش فان ىكناب
 اسراد سيردا نبا ملع كب فيكو

 هتاهدب ىذل

 اقثاو ككتنجا:ىنا ىف

 لا "تكفر ذافنا .ى.ثاطسخاو

 اهظافنتحا مورأ نأ ىنادع نكلو
 أرطاع ثكسملا سصب نا ابقح نمو

 ًالثمتم ةراصعششا ىف:قاكنكليدف

 اهقوف ككناب ايندلا تثليعت

 ايما ل
 لكفم ءائدكل داب ا ل ا

 لتكي ناب كل ا
 لفغلا :ار 7

 كر ا
 ل 0 !ثيح ىلا الالج

 لوطم اهيفرم-علاو مخ سام

 2 ةذح كنب أو

 ريغ ندم اليحب رسمو

 للسن نالخلا لدا ىلع نورس

 قدفمل تا نشغل لكفأ' عككللجو
 لو نوصملا مهفلا نموت كاشم

 لدجا 0 لثم مدو تبياف

 ليمتن ايف بيثهبلفق نمو

 لفتت ىدهلا اضيان ثناو
 لمجا تكاوج 0 كثيلعتف

 لدهذيو وهسب ناسنالاف ككلضصفب

 لضفنللا لضافلا و هو ككلوسو

 لعجت عضاوملا ىلعأ ىف ىهو اهب
 لثما رعشلاو ملعلا ىف ءرما ثناف

 ا نب هيك نس نيسحلا ند يحل ل كَ قد ىنا ةيجرن لا قى ىناعيسلا رك 55

 هيت فر نط دف كنا جرخ اذا نمل نينو هنيت ضييقو ةمانيع هل ناك هنأ ىدزيلا هيوم سا

 0 ل عملا اييكعشإ اذ لوقي هتعيسو ىناعيسلا لاق دعقب نأ ككاذ جانجا اذه جرخ اذإو

 اذ نحن لاقو لرعلا م رذتعاف رزم أر 5 نانم انابرع ةاندجوف ةر ل طعارلا ىينزغلا ا

 تير بسطلا ونا افلا لاق ايك نوكت انبايث تييكاذتشاع
 مع )85-.1



 ا

 اككيعبهللا لئضر نذل ني: ىكللامورركذللا نئوراط .نييدللا دبع ىلتسا روصتملا رفغتاابا نْيِنمْؤلا
 ىنثدح لاقف كيبا نغ ىنثدح هل لاقو سوواط نبا ىلا تفنلا مث ةعاس قرطا هيلع الخد ايلف
 ىنروجلا ميلع لخداف هناطلس ىف ىلاعث هللا هكرشا لجر ةمايقلا موب اباذع سانلا دشا نا ىبا

 روصنملا هل لاق مث همد ىنبيصي نأ انوخ ىبايث ثيمضف كلام لاق ةعاسرفعج وبدأ ثككسماف همكح

 اهب بتكن نا ىناخا لاقف ىنلوانت ال مل هل لاقف لعفي, ملف ثارم ثلث ةاودلا ثكلت ىنلوان
 لاق ىغبن انك ام كلذ لاق ىنع اموق لاق كلذ عيس ايلف ايف ككتكراش دق نوكاف ةيصعم

 ةمجعلا ءامخلا تغب ىنالو 3 او مويلا ثكلذ نم هلضف سوواط نبال فرعا ثلز امف 0
 فيكم 06 + ىلا ةبسنلا ةذه نون مث ولا مال اهدعبو واولا نو

 ميلع مالكلا مدقسلا دقو ةليهللا لادلا ستفو ميما م 00
 ءالولاب مهلا تطل

 انقداص ةقنث ناك ىعفاشلا ةيقفلا ىضاقلا ىربطلا ريغ نيرهاط نب قللا ديعب نيرهاظ بيطلا لا
 قلخلا نسح ردصلا | ميلس هيلع ىن اققعحم هعورفو . هقفلا لوصاب افراع ابيدا

 رولا فاسد نب ديحا رهاط وبا طفاسلا هل هل ةدروأ ام ةرعش ,نمو ء ءابقفلا ةقيرط 0 ىشلا

 هللا الا ل حيران اذذلا ورا ىلكيتك نع اذناشم !نلاقتفا ئرعالا ءالغلا يأ رابخنا "ىف: دعشر :لذلا

 بلاغ ةقيوس ىف لزن دق ناكو دادغب ىفأو نبح

 ل أ الرد تاذامو

 اينو ابحي نيلاستلا ى ءانعل لي

 لوكم بصهذملا

 للعم ابنم مصللاو دلو اداط

 للضم وهف ردلا برش مار نمو
 0 محللاف نسلا ىف كتلعط اذا

 ةزارك اهنف لكالت ات افرخُف
 زريم الا ةئعم نيت امو

 لاسفل ف كلا ند تيطار  يراجات
 انهالك لاوسلا ذك نعل قانباوج

 0 بانعالا ابموعل

 ىو لد! اك نكأو

 00 ليلجلا ىضاقلا ىن كي اك راك ]

 اهلهجب تنكل اهنغ بجا ملولو

 لكاس نيف ىارلا فيصل اكتم

 لصحعم بولقلا رارساب ميلع

 للضم نيلئاقلا و باوص

 لبج# سيلف الخد ملط نمو

 لسلسملا قيحرلا ردلاو لحلاوه

 لكوبو ىنج# مركلا ضغو رين

 لوطاوزعا لب ارددق مججنسلا ىه
 لبقم ثكدوي نم 0 اريدج



 ا

 فكلذلو اهيشحتم قلع ء!ظب..كويرلا ىتشجا/ ناكر قش وتمت نيتيلاللا :قزيلم اهوا ديرش نسلق
 نائسالا بكارتم ناكو ىرذجلاب بهذ لي لبقو دنقرهس ستاف دنع هنيع ثبهذو فنحالا هل لبق
 نيصح ىنب ةيوعم ةدج روبشملا سرافلا ىسبعلا دادنش, ني ةرئدنع لتقو ىنقذلا “لدا 00

 ندنخالاف اهريسفل ىلا.ج اتعب ظافلا انهاهو.ةروهشملا برعلا عئافو مايا دح اوهو قورفلا م 5

 نون ىلالا دعبو ةايبملا لادلا جئاشو ةيجحملا نيغلا م قتادغلاو اهرببظ لجرلا | ىشحوو لثاملا

 ندم ئدهو اهطتض ىلا ا ميت نم نط عوبرج نب ةنادغ ىلااةنسلا نه

 ءارلا خباب ةليبملا نيسلا مضي قرسو نسرافو ةرصبلا نيب ىتلا-ناتسروخ ميلق |'نمز اوهالا-دالب

 ام دي ذات اأو ولا رسكو رتلتملا ءانلا 2 ةنيوثلا) |اضنالدز زاؤهالا روك لم 0 اهدعبو ةددشملا

 ةياحصلا نم هو ديف .ةفوكلا رجاظب ع هموم مسأ اةيَوُثلا اهل لاقبف اضيإرغصتو اهتحت نم الانغملا

 هلأ هل لبقا 03 : او ىحب هدو رسحأ ه 0 دلو فنحالل ناكو ءام هبفو منع هللا ىذر 2

 هبقع عطقناو ثامو لسكلا نم لاقف تكفا قالخاب بذاتك

 ءاطلا ذرح
 سر

 مالعالا دنا سرفلا اننا ؟رغ قانييلا ىنادنيهلا ىنالودلا ناسيك نب سوو 0

 انيقف ناكو راثيد نب ورهعو دهاج» هنع ىورو اهبنع هللا ىضر ةريره اداو سابع ندآ عميس نيعباتلا
 سابع نبدا ىلع لخدن نم عم ديزي ني هللا دبعل .ثلق ةنيبع نيا!لاقركذلا هيبن ردقلا ليلج

 ند ورع لاقو ضاوخلا عم لخدب ككلذ ناك ثاينا لاق .سوواطو' ثلق هباح داو ءاطع عم لاق

 سوواط هيلا بتنك ةفالخلازيزعلا دبع: نون ريغ ىلو اهلو سوواط:لثم !ادحا ثيار ام رانيد

 ةظعوم اهب ىفكر يع لاقفريخلا لها. ليعتساف ملك اريخ كليع نوكي نا ثدرا ناروكذلا

 كس مس قرت كفل ذو تكلملا دبع ند يك هيلع ىلصو 5-5 ةيورتلا موب مو لبق 8 اجاح قوثو

 جارخا ايبني ملف ةكمب سوواط ثام ع ءاكلكلا صضعب ل ااق هلع هللا ىض 7 ب دو عمر رأ مدس ا ليقود ناش

 لا دبع 0 دقلف سرحلاب ةكمريما ىموزخملا ماش» نب ميهربا ةجو ىتح يا انج

 ةوسنلق تلطقس دقو هلهاك ىلع ريرسلا ع عضأو منع هللا يع عر 0 ىبأ نب ىل عنب نسحلا ن د

 دلبلا لهاورازب اربق دلبلا لخاد 2 ظةنيدمب ثبارو هفلخ نم ةوادر قزمو هسأر ىلع تناك

 ملكا نإ تاقلالا بانك ىف ىروجلا نب جرف ١) وبا لاق 0 روكذملا ٌسوواطل منا نويعزي

 ريما نأ ىورو ميسا هنأ رويشملاو ءارقلا 0 .راك هنال هب بقل اهناو هبقل سوواطو ناوكذ



 ا

 مههنارمر دق ىلع الواف الوان مهلخدا لافتفي قئازعلا اور وو هيلع او“ روس ةولع هللا عبنبع ا لاك

 هارايلف فنحالا لخد نم رخاو ةبوعم لاق امك ببئرتلا ىلع مبلخداو مهيلا جرخف تكدتع
 لا د ابا ايب ىلا هل لاق .هندايسو ممدقتل هماركأ ىف غلاببو متلرنم فرعي: ناكو ةبوغم

 لكم 0 م ةعايجلا ةيقب نع ضرعأو مدداخ)و ةلاخ نءد لاف ريثثأ لبقاو ةئيلرم ىل لد هعم هساحاف

 ملكش ال ملا ةيوعم مل لاقف ثكاس قفنخالاو:هيلع ءانثلاو هللا ديبع نمركشلا: ىف اوذخا' قارعلا

 مكنع هللا ديبع تلزع دق:ىننا ىلع اودهشا ةيوعم مبل لاقف مهتفلاخ تيلكت نا لاقف رحب اباآاي

 مهيأ ناك هدانع نم اوجرخ اهيلف مايا ,دلث دعب ىلا: نوعجرتو مكبلع هيلوازيما قت اوزظناو اونوق
 مل لعفي ا امد وعم صاوخ 0 رسلا قى اوعسو ةريغ نيع ند مسبقو مهسفن ال ٌٍر امالا نوبلظي ةعءامج

 ,بسلجاف ميلع اولخدف منعم نيحالاو ةيوعم لاق اهك مايالا ربلذ ءاضقنا دعب اوعيتحا م كه تاك

 اميف متلعف ام لاق م ةعاس مثداحو الوأ لعف امك هيلا قنحالا ذخاو لوالا سلجلا ىف مهببترت 0

 لادجو ةعزانم ىلا ىضفاو تكلذ ىف مهيد لاطو اصخش ركذي.دحاو لك لعجعف ميلع ملصفنا

 5 ملكتن كل مل ةيوعم هل لاقف ءىش ىفدحاأ عم كيدعت:ةثلكلا مايالا 0 ملو كرك اش فتك الو

 داسلي الو هللا .ديبع-لدعي نم دج“ مل كعتيب لها نم. ادحا"تبلو نا فنخالا لاقف:رحب ابا

 لتلجلا ىناوقلاب, نيذلا نيرضاحلا ن:نكب د ملو.ثكبأر ى أ تكلذف ةريغ تيلؤ نآو 8 قاممس

 ةلاقم سدوعم عميس املذ ميهبلا ةدوع لاحت: الو سلجلا اذه قاهزكذ» نم هللا دبع ىلع ءانثلا هلا

 مليبيعت ىلع مدن .مهنم لكف متيالو ىلا هللا 0 ةءانيجلل لانق»فدحالا
 ىلولبشلا :قلح: قف ما كريصايك لوز مهتبغرل 2-0 مل هللا دينيعل مركش ن را ةيوعم ماغو

 ىنعي.لجرلا اذه لثم تهعييض. فيك مل:لاقو هللا ديسعب الخ ةبوعم سلجم نم ةعاتبجلا لصف اتيلذ

 مييلع كن ةلينحاو هتلع مهتمدق ن ريذلا ءالودو تكاسوهو ةيالولا ىلا كذاعاو تكلزع مناف فنحالا

 ارخذو انوع ناسنالا :ذخت» نم فنحالا لثيف مهيلارمالا تضوف'انيل. ككبلع اوجرع. الود ككوةفنب مل

 ككلتاهللا .ديبعل: ثرج امو ةرس بحاصو هتناطب هلعجو هللا ديبع هيلع لبقا قارعلا ىلا اوداع ايلف

 هوما مهذخلبو مهدقنعي ناك نيذلا:هنع ىلختو فنحالا ئوتن ايف هعفلب مل لروبشملا ةنئاكلا

 نيتسو عبس ةنس ابد تانيف .ةفوكلا ىلا معم جرخف ريسزلا نب بعصم :نمز ىلا ىنحالا ىقبو

 ريشا لوالاو لس نيعبس نع ةرجسلل نيتسو ناي ليقو نيعبسو عع ليفو نيعبسو ىدحا لبقو

 اك نك نيحرلا دبع ىكدو دايز ربق داع ةيوثلاب نذدو ادجربك دق ناكو ىلاعت هللا ةيحار

 تبوس ايلف ةربق لزن نبق تنكف هفوكلاب فنحإلا ةزانج ثرضح لاقاطيعم ىيا نب ةبقع نبا

 قب سنوي نبأ فكلدركد تبإار ام اورب ملف ىباحصا ثريخاف ىرصي د فد بف دق هنيإأر

 راسبخأ ىف مدقل اي سلطلا دحا وهوروكذملا نيحرلا دنع ةيجرت ف ءابرغلاب كي ران



 م

 اولاقف مكسفنال متلنسام لثيب الا مكنم سانلا ىضرب الف نيبولطم اذغ اونروكنت نا ىشخاو

 ريصلا حم لذدلاوه لاقفوه ام ملحلا نع لك بكرو هيلع قناو هللا ديحت ةدحاو ةبد كلا اهدرف

 ملحلا كادجو لوي ناكو روبص اونكلو نودجت ام ا كا هلك نم سانلا بجع اذا لوقب ناكو

 اب لاقف ىتفلا ىلع لبقا مث ىقفلا مترعذ لاقف ميلا داقي افونكم لئاقلاب ىتاف مينب ضعب مل

 اولخ كموقب تءاساو كودع تيشاو كدضع ثنلهواو كددع تصقن تاعفام ع هد

 ريقتالو هتوبح سيق لح امو لئاقلا ىرصنا مث ةببرغ اهناف متيد لوتقملا ما ىلا اوايحاو هليبس

 فنحاللو ىنادغلا ردب نب ةثراحل ةياعرلا ربثك نيقارعلا متيالو ةدم ىف هيبا نب دابز ناكو هبجو

 هترشاعمو هبيرقث ىف ادابز اومالو دابز دنع ميف ةرصبلا لها عقوف بارشلا ىلع اًبكحم ةئراح ناكو

 هباكر ىباكر ثكطصي ملو قارغلا تلخد ذنم ىنرياسي وه لجر حارطاب ىل فيك ىوق ابي دابز مل لاقف
 نقيص ىف حورلا ىلع ذخا الو ىقنع هيلا ثيولف ىنع رخات الو ةافق ىلا ثرظنف ىنمدقت الو ظف
 اذه تدجو مث ةأوس نحت ال هتننطوالا مولعلا نم ءىش نع هتلاس الو طق ءاتش ىف سيشلا الو طق

 اسماو ةروصصلا هذه ىلع ءاسنلا ةرشاعم باب ىف ىرشخ#زلا قنيلان راربالا عيسر بانك ىف مالكلا

 نا اما ةثراحل لاق هللا ديبع ةدلو مناكم ىلونو دابز ثاماايلف لاقي ام ميف نكي: ملف'قنخلالا
 نا هللا ديبع لاقف ثكدلاو دنع ىلاح تيلع دقل ةثراح مل لاقف ىنع دعبت وا بارشلا كوت
 ثناو ىلع بلغي نم ىلا بسنا اهناو ثدح اناو ببيع هقتحلا ال اعورب عرب دق ناك ىدلاو

 ىرضص كليب نب معدا ال انا مثراج مل لاقف ىنعا راه رخاو :ناع.لخاد لوا' كو. ذيننلا
 ك لىقسدطو دقق قرح ىنيلوت لاق ل ام ىقكِيع نم رتخاف لاق 220 لا هعدافأ ىعقنو

 لبقو سنا ىبا نب سنا ميلا لاقف سانلا معّيش جرخ ايلف ايهابإ ةالوفزمرهمار اهبلا مضنو اههبأرش
 نك ودلا دولا

 .قرسنتو نوخت اهيف اذرج نكف ةبالو ثيلو دقردب نب راحا
 قّرُس نيقارعلا لام نم كطظحف .هتدجو اًبش راح اب رقثحت الو

 قطني ٌةبويهلا ءركا مب اناسل ىنغلل نا ىنفلاب ايييت ابو
 قسم انتاو ىوبت اهب لوقب  بذكم اما ْسانلا عيمج ناف

 اوققح# مل اوققح اوناه ليقولو اهنويلعيالو الاوقا نوكوقي
 نا مث ميراقيالو هبواسيال نم هيلع مدقي راصو اضيا هللا ديبع دنع هتلزنم تربغت هناف ىنحالا اماو
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 رشيلع نع ىورو ملتحلاو ملعلاو ءاهدلاو لقعلاب افوصوم هموق ديس ناكو مهرداكأو نيعبانلا ةلهج نم
 نايفص ةعقو هنع هللا ىضر ىلع عم دهشو ىرصبلا ىنسحلا هنع كورو مهلع هللا ىحضر ىلعو ناسيثعو

 ىحضر نامثعو ريع ن#ز 6 ناسارخ ثتاحوتف ضع داو نيقيرفلا دحأ عم لولا ةعقو دبس ملو

 نيفص هوب ركذأ 5 ننحا اب هللأو .ةيدوعم هل لاقف امود هنلع الخد ةيوعيل رمالارقتسا انو اكيرنع هللا

 نكتلا#بول فشلا نإاخ ماب ةنلاو ىودطإلا ل للاقلف ةمابقلا ىوبب ىلا لولا قوةز ارحب كين اكالا
 برلا نم ندت ناو انداسغا ىفل اهب كانلتاق ىتلا ا ا ا دل اكن يانسلا
 تانج ءارو ندم دب وعم ةفيدلا ؟كتفاكو 0 ماق مث اهلا لوربذ اهلا شين نأو اربش ا امش ندد ارتف

 بصضغ برضغ اذا ىدلا اذه لاق دعونا وه 3 كمين ى ءذلا اذد نم ن .رشمؤملا ريمأ اب ا ةمآلك عييسن

 ةيالول ديزب 7 بتضصن اذ د وعم نأ فورد بس مف مدولاسي ال ميصت خس ماا فلا ةدام 58

 لكك: ءاسج ى كرد كلا نوليمب مث ةبوعم ىلع ن نيل نسانلا لعجت.٠ أريح ةبق ىف ةدعقأ دبعلا

 يللا 50 :| خر ١) لاول ككنا او نينموملا ريب ماا لاقف ديد وعم ا ل مل ىكلذ لعفف

 هللا ةداكخا لاقف رحت ابا 5 ل ال 2 ابا انه ةيوعم هل لاقف سلاج سبق 5 ند فلحالاو ابدعضال

 ايلف فولاب هل رمأو أريخ ةعاطلا نع هللا فكاازج د وعم هل لاقف تقدص نأ مكفاخاو تسي دكا 31

 هندأو اذه ىلاعن هللا قاخ رش 00 3 ملعال ا رح انا اب هل هل لاقف كتاع اب لخرلا ف تكد هيقل جخ

 تعيس انيب الا اهجارختسا ىف عيطي س 1 لافتفالاوباوئالاك ناؤنالا هدف ارم اوقتقوتسا دق: ملكأو
 مالك نمو اًمبجو هللا دنع نوكنال نا قيلخ نييجولا اذ ناف يلع ككسما 0 ل ناك
 0 ىتح طق نينثا نيب ا ريثعم ر رسل الا نودلوقا 0 كفذل ان ف ىفئحالا

 موقي ام ىلا يا الا فينميلا عدا لان الرع نموا باج تيتا الو استي
 1 سيبقلا نع قكلاو يبجسلا نكاد رخال 0 مكلدا هلأ مالك نسورديلا' سانلا
 الو لقاع بذكالو فيرش ناخ ام همالك نو ىذبلا ناسللاو ىندلا قلختلا ءادلا اوداب مكربخا

 لفقورصعم عانطصا نم 6 اهلل 0 ىنول ١ تشاالو ءاندالل اال كرش ذآ ام لاقو نموم باتغا

 مزل نمو ةورملا بهذت َح ارملا ةرثكو ةببهلا بهذن ىكيضلا ةرثك لاقو كيااذدل او باسحالا 0 كاكا

 ند ثحرتسا دقل 3 لاقف تبييمد ذ ما ٌتحدُما قلاابا ام لوقي الجر .نوزحدلا عيسو هل 3 ايش

 افاّصو نوكب يراك بالى ذاف ٠ نا مكذ انسلجم اوبنج همالك نمو مار 8 بمتا كثيف

 ارلاقن اريك 5 اقف دف 0 0 لا ءاج دقوا نيف رب هك 00

 ناايش هكل لئاق 5 ىنارب 1 ا ام مكيلعا انا لاق اوتكس ايلف مك د لات سدر تحت

 لائلاط ميلا من رو ةذح لو
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 ةيدبا رنق ملت بو ةياع هللا ىلص ىبنلا نو اةدحاو ةبدب ىضق لجوز. هللا
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 1 0 0 ةلودلا»ءاكيب' نما ىباقلا زهق رةلااحلا العلا الز ةقددم سحور
 ناكو كرعلا' تكلم: دل: لانقب ناك ةيفيلللا:ةلجلا:بتحابع ىرشاتلا _ىدسالا/اةيردر نسال ع نيا

 0 تضفاو 0 الس !اببلا نب دا عتلم يدعم ناطاسلا رفا ةلع طر ياي

 لبقو ةرخالا ىداهج داس ةعمجحلا موي يذلا ركل سل الد ةينامعنلا دنع ايقالتف برححل

 أ نيدلازع ركذو ىلاعت هللا هيحر دادغ ىلا هسأر ليحو ةياهسيخو ىدحا ةنس بجر نم نيرشعلا

 ةيام سيخ ةنس قوت هنأ باسنالا باتك ىف ىناعيسلا ىلع هتاكاردتسا قريثالا نب ىلع نسحلا

 ىف ككلذ ركذ ىتايسو مغابلاو حداصلا باتك ةبرابهلا نب دهم ىلعيوبا 0 ملعا هللاو

 ةنم لوألا مينو رب هوما اتا ب ردك وادا ةافو ثناكو ىلاعت هللا ا دات
 قرعالا اونا اودلا رون هبقلو روكذمللا سب ديد ةدج قوثو ىاعت هللا هيحر ةيامعبرأو نه 5

 تنس نيتسو اعبس .مقراما ثناكو ةيامعبراو نيعبسو عبرا لبقو ثالث ةنس لاوش رشاع دحالا ليل

 ةنس ديزم نب ىلع هيدا دج قوثو ةنس ةرشع عبرأ فكاذ موب ةرييعو ةيايعبرأو نايث ةنس ةرامالا ىلو

 ةايهللا لادلا مضي سيبدو لادلا فرح ىف ةقدص نس سيبد هدلو ركذ مدقل دقو ةيايعبرأو ناب

 نوكسو ميلا ج تفي ديزمو ةلمهم نيس اهدعبو 0 نم ةنانثملا ءابلا نوكسو رد ءابلا حس

 م ملك 17 مدقن دق قفردالا او.ىدسالا و لين لاد اهدعتو ابنعحت نم الانثملا ءايلا رتسقو ءازلا

 1100 دعبو مالا ديدشتو ةليبملا ءامحلا رسكب ةلحلاو سيبد ةيجرت ا لابلا د 5
 هي فاقع ةيلودلا' !ىننابطخلا ةقركلا رت: ى .تارفلا نع ةفوكلاو دادعب نيد قارعلاب ةدلت
 1 0 1: دلب نونلا مضي .ةينايعتلا ميل تسسنف ةيامعرأو نيعستو سيخ ا

 طساوو

 ثرحلا نب ديبع نب رم نب لازنلا نب ةدابع نب نيصح نب ةيوعم نب سيق نب تكمحضلا رتعب وبا
 هك لبقو "ا فورعملا ىيييتلا | ميه ند الاثم ديز ند دعس ند بعك ند وربع نبا

 تاداس نم ناك بعاقم هبقل روكذملا ثرحلاو ملحلا ىف 9 لثملا مد برضي ىذلا وهو رخص

 ةركذو مبحصي ملو ملسيو هيلدا نال ىلا دبع كردا مهنع هللا ىضر نيعباتلا
 متروص ام فراعملا باثك ىن ةبيتق نبا لاقو ناهبسا نمبرات ىف ميعن وبا ظفاحلا

 مهبف فنخالا ناك مالسالا ىلإ متع ايلا ىنب ملسو هيلع هللا قلص يتلا لان
 ملت اوااويلساف ا هيوالم "نع كاي قالخالا 0 نا كوت 0 فضألا ميل لاقف هعابثا
 ناكو هيلع دفو باطبخلا نب ريع نمز ناك ايلف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لع دف 2- ملو ىننخالا

 1 كت لاو
 تت 01 -



 ارنا

 الوكشو ةزمهلا مضي .ةناوعقالاو ةليبم نيس فلالا دعبو ةلهبهلا لادلا 0 نوكسو ميلار رس

 ماشلاب ' ةديلب ىو كا ءان 0 ةحوتفم نوف ف لالا دعدو واولا حتاشو 50 املا م ناقلا

 ثرحلا ابنكسي ناك هن :اوحذالا اب لاقي ةديلب اضبا زاجلابو ةيرلطا ا برقلاب ايلا لايعا 0

 ثتايبا نم لوقي اهبفو ىموزخملا ةريغملا ند م ند ىصاعلا نب دلاخ نبا
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 0 ند نم
 ناورلا اني وفين الو انضر كايرو قكرزال اوهلعأ نذعلا قلنا

 كفوو: صويخفللا فاقع دابا ئىرقللا ئلاذككلا#ةارلا يسيعت نب. ىسكلا "نر هفانط ءالعلا وبا
 مملدتالا ىلا لحبرو قلاظحلا ناضل رباب جبر اقلا جلع عريناوا نيا ريالا نوت عا: نع ىزشلاب
 دالب نم هلصاو ةيام ثالثلاو نيناسثلا دودج ىفرماع نب روصنملا ةبالوو مكسحلا نب ماشه مايا ىف
 هدرا رب بح باوجلا عبر سرابخالاو بدالاو ةغللاب املاع ناكو دادغت. لخ ذو لضصولا

 افذانجب لاوملا سكك عم ناو هيلع لاضفال اويل ناسحالا بى: داروزر وضتنللا دمزكافا اهتلين
 ةسيخ هيلع هباثاو هيلاما ىف ىلاتلا ىَكنُم هيف ىبحن صوصفلا باتكك دل عيجو لاومالا جارختسا ىف
 رضحو ةينا 3 ةنيدم لخ د ايلو.ةباتك سانلا" نعفر اذيلف هلقت" نق بذكلاب مهني ناكورانيد ىفلالا

 لاقف راشب مل لاقت تيدا سلجم ىف ناك دلبلا ريمأ ىرماعلا هللا دبع ند 0 قئوملا سلجم

 ةةلكاشم الأ ىراف باوجعل | عدربس دناف م 0 ا دهاجم هل لاقف د كثنعا ىنعد قئنوملل

 بأ نزرعف ت1 مالك 0 لقنرجلا ام لاقف :فكيشل لاقف ءالعلا ابأ اب ىجعأ ناكو راشب عل لاقف

 لعفب قدلا وه ةعاس قرطا ن | دعد هل لاقف ةغللا 2 كضأ امل سس و ةملكلا ةذه عع دق هنا ءالعلا

 قوهو ندريغ كا دادعني ال ىنح الفنرج لفرح نركيالو ندربخب لعفي الو ناجع لا اسلي

 كنلق قؤوملا هل لاقف ارضاخ نك دا 0 ,الو حرصي هلك كلذ

 ةريصعب ةارعش ضحي ميك
 عوف لدصفت لادم /نيرشلا يبرد 1 ماعدت

 0 نع رخل اينأ ةرسص سلع ىلا داكلتع

 نونلا نوكسو ءارلاو ميلا يتفب لفنرجلاو اهتركذل لبوطتلا الولو نامحتمالا ىف ةريثك رابخا هلو



 ا

 ىداهبصالا ميعن وبأ الندا ركذو هل وميس بمسبرغ ناتكووحنلا قرصتخ»و ضورعلا باتكو ةنالا

 ميجلا 1 مرجلاو ىلاعت هللا هيحر نيتيامو ندرشعو سيخ لس هئافو تثناكو دنا عا 0

 0 1 0 منج اهل لاقي ةدحاو لك الياف ةذع ىلا ةسنلا ةذه ميم اهدعبو ءارلا نوكسو

 يتمم هلأ 1 ف تادجو مث | ميلا بسنف مههبف لزن امك وأ مم نك ملو روكذملا ريع ادد كسل

 ريع ابا نا ىدادغبلا ميد دنلا قارولا بوقعي ب نان ةقوورحلا قدس لذ ده جرفلا يا ل

 1 ةةدخلا ةدحوألا ء لا أرل اب نار ن | ىتاعيسلا ةناتكا فو نار 0 ند منح قومر ركل

 نب مرج ةليج# ىو اضيأ ةليجت ىلوم هنأ لبقو ةروهشملا ةليبقلا ةعاضق نب ىفاحلا ند ناريع نبا
 مرج وجه ىف مجعالا دايز لوق نسلم ملعا هللاو راينا نب ةيقلع

 ف ك5 ىلا كم اد لاكن لحروهو 0 هك كك

 قيفيال ا اهيف ىس هكا ذا

 رعاشلا 1 ةولاق اف لة فاك 6 تدرضاف هحرش لوطي مالك ك5 را نع قيوسلاب ىقلكو

 ككلذل اقيوس اهايسف قلحلا ىف ابقايسنال قيوسلاب ريخلا نع ىتك

 نب دادش نب كردم نب دييح نب ريصت نب سردأ نب سادرم نب جا ىلع ونا ةلودلا نبأ

 0 رماع ند ةعيدر نب بالك ند ك 5 نب هللا دنع 2 2 ند ةعيبر ند سيق ند ديبع

 رضم ند ناليغ نب سيق نب ةصفح نب ةمركع نب روصنم 1 نزاوه ندرك نب ةيوعم نب ةعصعص
 ةلودلا ىضئرم انمو ا مني دم دصقو ةيدابلا برع نم ناك < ىبل لكلا ناندع ن سس عم ندرازن 0

 نابت ناديح نب ةلودلا قيس نيرصن ةلودلا دعس نب لئاضفلا ىبا د ولول ن

 ير سان اذ لاو اا عر او لع ور افارتطم سلام ا مكامحلا نير ّ 0
 رقتساو ةيام عمرأو ةرشع عبس لس 4 ةجلا ىذ رشع ثلاث ىف ابل هكلين ناكو ةكوشو ةريشعو لهأو

 0 م ىف ىريردلا: نيكحتشونا شويا رثما روك ذلارهاطلا هيلا زهجت اهروما بنرو ال
 كا ةسدلا هذه :اررخالا قو ةنكاس ! انتر ةدهمإلا ءاملاو ةايملا لادلا رسكب ىريزدلاو

 باساب ةفرعمو ةمدقنو ةماهش اذ ناكورهاظلا نع ابثان قشسدب ناكو ىمليدلا متلور نبربزد

 هاناوحقالا ىلع ابقالت .ئتح مدقتو هيلا جوخ ربخلا 00 عيس ايلف هيلا اهجوتم جر برحلا

 ىدايج ىف ككلذو روكذملا يلاص ةلودلا دسا لتقف نع, تلجتا ةلثقم اهبنيب ترجو افاصتف

 بلح وا سس 000 توام لواوهو ةيام عبراو ةرشع عسن لبقو نبرشع ةنس ىلوالا
 نيا لاكن هللاواش ىاوعاشلا نيج :نيردجم نابتنلا ىياةيضرت ريش سعر 1

 ( هةر ىر
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 اد

 ا كومو ةوكريش نيدلا دسا ةدلو هذعب 0 ككلمو ةركذ مدقملا بويا نب هاش ناروت ةلودلا

 دس اه نق نيبلثو عم 0 بجرر مشر هسع عسا ءاناثلا مول قولو ةيام سيخو ا علمتسلا ةمجس

 فلخو روباجلا دلب نم نيسكامو رمدتو ةبحر 1 اضيأ هل ثناكو دلبلا لخاد هنيرث ىف نذدو صمح

 نيس 0 او ميدربأ نيدلا رصان روصنلا ككلإا ةدلو ثككلإا ىف هماقم ماقف دالوالا نم ةءابج

 0 لا لقنو قشمد طز ِ 0 ةبامتسو نيعرأو عبرا مد طور ساع ةخيحلا مد, ف

 | ككلملا ةدلو هناكم بترتو ةيلبقلا اهنبج نم مالسلا هياعر محلا نيسم ىف دلبلا رهاظ نفدو

 - نيتسو ىدحأ ةنس رخآوا 0 الا ىنربخ او ىسوم رثفلا وبا ةلودلارفظم

 ثناكو ككان» نم نوعجأر مهو هب رشب ةدلاو نأو مورلاب ةيمزر أولا ابيف رسك ىتلا ةنسلا ىف ةدلوم نأ

 لداعلا نس ونورا ةيجرنت ىف جورشم و وه انيبسح ةبايتنمو نيرشعو ع عيممسأ لانس ناسضمر 0 قى ةعقولا

 دحاو ثكككيلامم ىف داز دق دنوخ اي لداعلا نب فرشالا ككلملل لاف هيرشي ايل ةدلاو نأ ىل لاقو

 روصنملا نب فرشالا ةافو ثناكو ىسوم متل ابا نيدلا رفظم فرشالا ةايسف ىبيساب هيس لاقع

 كريش نيدلا دسار بق دنع نفدو ةياهتسو نيتسو نيثنثا ةئس رفصر بش رشاع ةعيجلا - صيحعا روكذملا

 ةركبست 02 ظفل ةوكريشو ندرشعو عبس ظنس لاؤش.كروتدالوربدقلن نوكيف صيح ل اخاد هدج

 قشمد نم ةيايسيخو نيسيخو سيخ نس ىف ةوك ريش جو لبج ةوكو دسار يشف لبجلا دسأ ىبرع ءلاب

 ةرارعلا اذوارطا خلع ,نيكتسك نير ىلع ىف رذلاا اى جدلا ا طك فلا لييجزاءانيقا قيزط لع

 ةعيلخلاب عينجاو

 دادغب مدقو رص ةرصيلا نم وهو ةغللاو وصخلاب ايلاع أن اهيقف ناك قوحتلا ةطرجلا 22 ند والعز ميعو وبا

 ةديبع الا نع ةغللا ذخاو هيوببس قاب ملو بيبح ند سنو ىقلو 8 "ربغو شفخالا ن رع ملعلا ذخاو

 كور داقتعالا مخم ةلسدلا نسح اعروا انيد ناكو مهتقبطو ى 2 ىراصن ل ىو

 .ارغلا دادغبب رنات هل وبس تانك رف ةانعم حرغل اب نزرعب ديصح باتك ودثلا 0 دلو ثيدحلا

 ظفحا ناكو و ىعيصالا ىل لع نيس لذهلا نإ اودد تارق ريع وبلا نك ل ااق لاق هنع دريملا سابعلا ودأ:ثدحو

 أ ايمأر وأ أرعاش 4 نوكت نا دهَلا ثاف اذ ريع ابا 5 لاق هئم كغرف ايلذأ اةديبع 5 دأ نم هل

 م كيفيت 0 ال لاق 00 هد و سيل اف 5 : الو 00 هلوق ىف 0 كو هيف ريخألف اعانم

 لنا دال ناو اح 0 ملا تبا سلا ناسا الا اناع 0 لأ ثارق هيلع ع

 ةباثكو ببيت ريس بنل 1 ةياكك هللو رابخالاو ثيدحلا قى اليلج ناكو اهب درفنأ سك هلو ابل



 اذ

 عسماجلا ةدحرب ةراد ف نفدو ةيبايسيخو نيعبراو م خد نابعش رشع سداس ءانلثلا ب فوتو

 ابيرق زردا بانني انفدف ةدبهش دنح 2 2( كود دعد لق 0

 ةيايسيخو نيعبسو

 عدرأ ظلس مرتحم ىف .ةيجاتلا ةسردملا 0

 ناك ىاطلسلاغ نيدلا ذيارإ سل ا !فعللا اببشلا لاون نتمناه سوك ككل
 م و دق رواش ناكو 1 ف ع َى 1 قيل ركنالا ((للخوةدك 5 رابخأ هنينردث داحا قم'ءدقن اذف:قاعت اللا ةوحاا ندالا
 ةقاكتلاد نأ اذ كش ا نيدلا ءانمر 3 0 نيسيحو ع م ماعدا ك نيدلا رو وذ نوجا الا

 ةروكذملا ةنسلا نم ةرخالا ىدامج ن 5 ىلا 3 مصمم للا و 1 مهناو نيسيخو 3 ةيتن 0 0

 اومدقو ةوكريبش نبدلا دسأ ملم دقم 00 0 نم ةعايج دعم ريسف 0 ٍدلا ح امص ريس كك داكح

 نم عباسلا قر تدم نع مهيابح رن ن .راكو قسد ىلا داعف هدد 0 دعو امد تف :: مور 7 ممر قرر ص

 غل ١ اقتاييلا هلطئنامر اك زاةلازنلا ا ضر وكتللا | ةدبلا نم ديالا ىف
 دنع جرخو ن رالزغلا ىداو قيرط.فكلشو والا. ةعفدلا فا م 2 ىف عمط هنالا نيتسو نيتنثا

 ك 5 ل دحر نب لح ف | قابلا الص اظطلشلا مكينات «(ةرتتويشالا ا دنع 0 ةكقو ةعددلا «فكنلت خو كرت اكو قطا

 مث رصم ركسعو رواش ةرصاحو اهب ىمدنتحاو ةير ديلا

 لكصَو انتو ماشا كا 09 نيدلا حالص ناطاسلا هل و رو قع بعلأ 000 هني 0 7 00

 ةوذمو 6-2 نيدلا دسا ىلا اورس نينسو عبر | نس ىف ابلها اولتقو اهروكلمو سيباب ب ىلإ من

 رسم 0 ف رحم كا ل ن كو 0 ردا درطو ا ىضيف مهدجللا ن ا هتاضرم ا 5

 0 عم نيذلارا كك 0 لكفأ كلبف 8 م يل 7 عبر

 9 0 اق نر را 5 هعمل م اناجعت قو مث مابأ ةسيخو ندرمش 0 داو ندتسو

 ام نذدو ةرهاقلاب ظيام سيخو نطور ع عدر 0 ةرخالا ةداهح 2 نر رشسعلا و ثتلاثلا دحالا

 تاكو اكد ىكوتو ىقاعت هللا ه يحر ةثم ةيصود قم دعب ملسو هيلع هللا ىلص 2 و ىلا خلي دم كا ذم مل

 ةيظاوملا ديدش لكالا ريثك ناك نيدلا دسأ نا نيدلا را

 هذخاف ةديدش ةاساقم دعب اهنموجنبو قيناوخلاو مختلا هيلع رثاونن 5 اغلا موحللا زانت كد

 نبدل ا حالصا ةربس ىف ةزادك نسا لافو ل : وه ىادغ

 نسدلا رصان مهموفح دو تول ملفر رود كل | زيراتلا ف ذة هاتقف ميظع قوناخ :ارتعاو ديادش ضرما

 5 مس طم, ضيحلا ند ددلا روث 7 00 كسا" تثاضاانهلو رهاقلا فكلما كرقللا ةوكربش ند دع

 نيد |١ ربضانل صمح ىطعا ماش مامي ١) نيدلا حالص ككاو ايلف ةبايسيخو نبتسو عبرا طم بحجر

 ثنب ملجوز هتلقنو ةبامسمخو نينامثو ىدحا نس ةفرع موي قوث ىتح ابكلد لزب ملو روكذملا
 مخل كونا ترند ماشنلا هتف وديع سي ابهبخأ دنع م.ئقدو دليلا رهاظ قشمدد همت ريب انتو
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 معن ىومالا كلذ لاقف منع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع لئاضف ا ص ا! فنا يرش ركذف
 ددع ابأ اي لاق مث ةيضغ نكس ىنح ككينماف لجرلا معن لاب, ن نعل لاقو 01 اذ ميضغاف ىلع لجرلا

 انا 0 ميلع بويا ىف لاقو نوردافلا 'معنف انردقف هسفن نع رابخألا ف ىلاعث هللا لقي. ملا هلا
 ىلعل ىضرت الفا دبعلا معن نايبلس دوادل انبهوو نابلس ىف لاقو باوا هنا دبعلا معن ارباص رانش
 مالا كاك د«رثن كيم ثدازو هئيهو) كتكلللو 36 ككي رش ميلتف هثامبت 5 شدت ذد هللا ىو يب

 نا دارا قسييف لوقت الم لجو ةل' لاق كناوجتلا رضاح.باوصلا يدك هئاسفاقالداغ ّناكو البلف ب
 اراب هدلوم ناكو باصاف ئطخ» نا دارا اذه لاقف ةدعب ثنقف عوكرلا ليق يملا ف  ثنقي

 ةدعقلا ىذا سا كسلا موب فوثو راوخالاب مث ةفوكلاب ءاضقلا ىلونو ةرجسلل نس لاح شن
 ةيامو نيعبسو نامثوا عبس ةنس ثام 0 لد ةفيلخ لاقو ظفوكلاب هذالمو نيعبسو عبس نس

 كسلا 6 جرف هبلع اول | مهدجوف ل ىلصيل ةدصقف ةريحلاب ديشرل |[ نور» ن .راكو 0

 م اثريبك ةليمق اي عخنلا ا ةيسنلا 5 لد مادي نبيع اهدعبو ةييعملا ءاخلاو ا

 1" نبا ركل ريوعسل دفع مل ىبلكلا ندال بسنلا ةرهيج ىف ميسن ثدحو 01 كملف

 جلا

0 

 باوصلاب ملعا هللاو ليبهو نب لهذ نب ثرحلا نب سوا ثكبرش

 ئد اطعبلا لقال ةيرؤئيدلا ةبتاكلا"قضرتالا زب خرج يرفلا. نيءدقيخب اورصن نا فيني دبش. ءانلارد
 عايسلا ابل ناكوريثك قاخ اهيلع عمو ديجلا طخلا تيتكو ا اعلا ىنم ثناك ةافولاو دلوملا

 ردعملا دعب دحالا - اهثافو تناكو اهتيص دعبو اهركذ ربتشاو رداكالاب رغاصالا هيف ثقحلا ىلاعلا

 ظنس نيعس عسل ىلع ثغفين دقو زربا بابد تنفدو 0 نيعبسو عبر ع مرتح# ر شع كنلاث

 ىكا ةبسنلا ةذه 57 ءارلا دعب و الدحوملا ء ا ةريبلا رسك ىرتالاو ا هللا اهيحر اهرييع نم

 لادلا رسكي ةيرونيدلاو اهعيبيوأ اهايعب اهيلا بوسنملا ناكو اهب طاخ» ىتلا ةربا عميج ى يه ىتلاربالا

 ىهورونيدلا ىلا ةبسنلا ةذه ءار اهرخا ىو واولاو ن ودل" تفوبابمعتلا نس ةاشلل, ل ني ةليسبملا

 رونيدلا نم لادلا نا نخل دعسوبأ لاقو ءايلعلا نم ةعامج اهيلا بسني لبجلا دالب نم ةدلب

 ا م لا ثلاثلا ثبسلا موي ىف ديحا اقر اةهدلاو كامئاوسكل | «يلضالاو ةحاوتفم

 عكر ىراجتلا ندا ركذو زربا بابد نفدو دادغبب مثافو تناكو ةباهسي+و ثس ةنس والا

 ناك ناصقلفاو 5 انالا“ نب ةلودلا مقن فورعملا ىبيردلا ن حلا ابأ ىبعح نب دهن نب ىلع دادغب

 ةاردم ىنبور عقلا لوقيو بدا هيف ناكو 0 ىفتقملا مامالاب صتخاو ن نابعالاو لثامالا ن

 انيبشلع وتقوي .ةيفوصلل اطابر ابيناج ىل جزالا تاق طلجد ى طاش ىلع ىعفاشلا ناحصإل

 ميال ِج لأ نب ديحاأ رصن 0 مدخل ناك ىناعيسلا 0 ثيدحلا عمو انيك امح
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 ةيايعير او: قيعبس) دديح ةسافللوو يفعل اصيصخ راص نا ىلا هتجرد 0 مث ةبتاكلا ةدهش

 هتندأ حر



 اا

 منيب ىف نوعاطلا هباصاف دايز نجيب انع لغشا مبللا لاقف كيب اييقم ناكو اهبنع هللا ىضر ريع
 اند: رادشا اغاةيلعي ضرعو اهجزلك 0 ابعطقب هيلع اوراشاف ماس ءاّبطالا عيجت
 كف ضيكقا نآرةدم فثكتل تناك نأ هركا: نيناو موسقم لخاو,مولعم عقزر تكلل لاقف اناا
 ثلق ابتعطق مل قفكلاتب اذاف ديلا عوطقم يي كلج ليو دق ألا اذ 0 لد انندلا

 نم معلم ىلع احلرش سانلا مال صيصولا نم دابز تايف فككئاضتق نم أرارفو 0 2ك ا ضغب

 عطق هنأ ه5 ةروشملا ىف :تامالا ىلو نفودو راشنتسملاو ى دراشتسا ا ٍلاقف دل مهضغبل عطقلا

 هيبتا نينايثو عبس تس مرش ىنص اقلا 8 الافو تكناكو امود 00 ةدسحج رد 8 امود ع ” ةدب

 9 أ
 ليفو نيبايث ضحمت ليقو نيعبسو ناسث ادمنت ليقو ىنينامثو نيتنثا 7 ليقو طدس ةبام نا وهو

 نيس نايثو يام ليقف 01 ندرشعو ةيام ناو ودو ع يسمو جيب 0-2 ليقو ةريخشو عمل ا

 نب عترم نب روث وهو ةدنك ىل ةيسنلا هذه:ةلمبم لاد اهدعبو نونلا. نوكسو :فاكلا رسكب ىدنكلاو

 ة هنال ةدنك ىهسو ددأ نب ةرم ند ثرخلا نييريقع ند زوث ليقور نالهك نياديز نب ككلام

 اهرفك ىأ هتيعن هابأ

 نب لهذالا نب ثرحلا نب سوأ نب ثرحلا وهو ثكيرش ىبا نب هللا ذبع نب ثيرش هللا دبعوب

 ةفالنكلا كك قل ككيلا ميهربأ 8 ةيجرتث ىف بسنلا ةيقبو عجخلا نب ككلام نب دعس ند 0

 ىرج انظف ايكذ ايبف اهيقف املاح ناكو ىدابلا ىسوم هلزع مث ىدبلا مايا ةقوكلاب ا كَ
 ابا صقتنت ثنا بعصم مل لاقف ىدبملا ةرضعب ب مالك ىريبزلا هللا دبع نب ببعصم نيبو منيب

 لا نب ةيوعم ركذو اهبنود وهو كّذح صقتانا ام هللاو ثكبرش لاقف اهبلع هللا ىضر ريعو ركب

 بلاط ىبا نب ىلع لتاقو قحلا هفس نم مياحب سيل كبرش لاقف م' الاب ىصوو ةدنع نيفس

 اولاقف ديلا ةحئأر ةئم اويشف هيلع اوعمستل كد ثيدحلا ب رد يت يللا

 ١ ) ,لاقم ةدنللا 8 امو, لخدو ةببر لهأ كال لاقف انييحتسال انم ة<تارلا هذه ثناكول هل

 ىلث نااما لاق نينموملا ريما ابب نه امو لاق لاصضح :ثيالث,نفاعلصح نل] قيبنعت قادرإل

 ةءاسركفاف ءاضقلا ىلي نأ 0 0 3 ةلكأ دنع لكات وأ مهيلعتو ىدلو ثدحت و! ءاضقلا

 دوقعلا ربا نم.اناولا.مل عضو نا عابطلا ىلا مدقنو هساجاف ىسفن ىلع ان ملكالا لاق من

 ذل لاق لكلا نم غرف ايلف لكن تكلذءليعت فككلذ ريغو لسعلاو د نربط ار كلا

 مهئدعت 000 د لضفلا لاق ادبا ةلكالا ةذه دعب دش عل سيل نين سشمولا ريمأ اب هللاو حابطلا

 مقياضف قري ٍصلا ىلع ةقزرد هل تنك دقو 9 ءاضقلا ىلو هاو فدا ا ب ككلذ نعي ككيرش 8

 ثعب زبلا نمرثكا هب ثعب هللاو لب كبرش هل لاقف اَرِب هب عبد 1 كنا قريصلا هل لاقف دقنلا ىف

 ةيما 0 نم سياج روكذملا ككيرشل ناك هنا صاوغلا 27 00 5 20 ببرحلا ىكحو ىيد مد

 50 .1 م6.



 سكن

 ىرورحلاو ن ل دعنو ةدحوملا ءابلا منافو ابقوذ م الانثملا ء اننا نوك يمن ةليسملا نيعلا

 ل رد رق ىو 0 اروح ىلاة ةيدسملا ل هذه ءأر اهدعبو وأول ! نم" 5 هال م ةلمملا ءاكلا

 ابيلا اوبسنف ابد جراوخلا ءامتجا لوأ ناك ةفوكلا

 ند ثراحلا نب شارلا ند رماع ند ةيوعم ند مهيجلا ناسف 5 نب ثرحعلا ند جرش ريما ودا

 ىفو ةدنك وه عئرم نب روثو ىدنكلا اهرسكو اهقوذ نم ةانثملا ءانلا ديدشتب عئرم نبروث نب مبوعم
 ريع ءاصقتناو ةلهاجلا فكدارب نيسبانلاز انك, نما ناك ايكضا قيرللا امو ريتك جوالتخلا هلع
 كتلك اللا اب اق لطعتي مل هن 7-0200 عريس 2 ابض 1 ماقاف امفوكلا ىلع هلع هللا جا باطخلا ندا

 ةافعاف عقلا نم . قف سولا أ د ريبزلا نبأ منكن 3 : ءاقعقلا نم انيف عنتمأ ن داس

 :ةتانضأو لقعو .ظفرعمو ءاكذو .حنطف اذ ءاضقلاب سانلا | ملعأ ناكو كثام. ىتح نينثا نيب صضقب ملو

 سبقو ريد را ع ند هللا د دبع ةعبر | مهو سس لطلا ا 00 ودود انيسحم أ ءانك ناكوربلا دبع ندا لاق

 روك ددلا ترش نداكلاب ا ىف لثلا هب برصي ىذلا 00 ا
 ككل طف نينار د ند ىف مدع هيلع رك 2 0 ىذلا و لت ا | 00 0 : ساكللا

 قحأا لجرلا 1 اهلحرأ نإ كيت د أو لاق نب .ةسحيل زيلأو هاجر اب لاق مكدنع تجوز 0 نقيس ناكم نم

 ىلعف لاق ثلعف دق لاق انئيب نآلا 0 لاق كلما طرشلا لاق'اهر اذ اهل هكيطرشو لاق هلهاب
 ىلع نا ىورو ثكتلامخ ثخأ ى نا ةدابشب لاق 7 ا لاق فكما نبا لع لاق كسك ني
 كذا ةك م لاقف معمل ةا مرش ىض داقلا ىلا ىمذ 0 وتمدد لخد ةينع هللا ع كر لاظ أ نذل

 نأ كورد ةيئعل 0 0 ناكول ىييصخ .ن 0 اما لاقورأ ادجلا ل ةرمظ دش مل ككروج

 نير ايلع
 لاق ممم حرف ايلذ لاك مث ه1 - رشو 55 5 ىنواوقن | اان ك1 3 نولوقت 5 مهلاسب لعجف

 فانا” فقرأ نأ لاقف وسلا ةيحرر و اوديتحاف ءاردلا لا ارشحا لاقت لا

 بديز ىيست ميت ىدد د نم ةارمأ م. رش جوز دو وزثو برعلا لضفأ نم د سس انلا لضفأ نم 1 كد

 لاق مدني م 3 اهيرضف ءايش 5 مقنف

 اش ٍ 0 ا عتيطيدت تنلشف مهءاسن نودرصب الاجر تبار

 اينذ ١ سيل نم بردض ىنم ل دعلا امذ مد كرثأ كبد رجغ ندم اهير ,مضأأ

 ابككوك نديم 0 ب ١ اذا .كأو 4ك اس سم هي

 نينموملاريمأ اب 8 ةيوعم ىل لا بكا هينأ ل ند دابز كىوردو دقعلا بحاص ةراكحلا 8 5 ركذ انكم

 سس هللا دلع كلذ خابف ءز 1 ان كا يتلو 1 ع كغرفو ىكايشب قارعلا فك تابص دق
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 فيسلا| للا وداعهياب ملل لاقف م فاضل رك اهر تذ ةديدع تاببا ىهوذ *لدطقي لايع دقو

 بيسحو مشاه مانو 1 هنداو ناورم نك مكنم كلب ناف

 بيش نينموماريمأ اكتعمو بالعقو نيطبلاو نيصح غر

 ردقاو طلوق .سيستساف ا بنوللو :قوتسوللا ريما ءاننر «بتلقا اهدار قيلموالارلك ارز كرت" اك
 ريما بيش نوكحيف!دتبم' ناك اغؤفرم ردزما ناك !ذا مناف نسحلا غيانهن .ى. باوجلا:ذهواةقياكت
 نوكي الف بيبش اشم, نينمؤلا ليما اب ادانقمو !ذيلا:نفزجل للعلن نوذحي ةقف ايصال ناك ذو” قبلقوألا
 قى ىقشمدلا ركاسع ناب فورعملا | مسقل أ وبا ظفاحلا ركذو مهم وكي لد نينموملا ريمأ بيش

 مراخلا لابتملاوبا هلاثم ام ىنكلا 5 | مجارت .ةليج 3 ,وكذملا هباتكر خاوا ىف قشمد نيران
 ٍفككدملا] ديِعل لاقاع 31 دعب انفاق ء| ناورم نذ ككلالا ةبع لع ةنوزرعاش

 ببرق هيلا 0 مسا ود“ ةلاسر ن- هاما رسما 5-6

 كتدئطخ فيِقن نم الع مقب انضر أرد دائم نعم ذ ام ع التف

 بريصع قارعلاب 0 كل 50 00 ند رك ضرد را نأ همكم

 نم ه هوقو روكذملا ةلْيْصَو ند نابنع ةينك لاهلاو داو او نأر روك كد ناتيبلا دئتالبلا كابالا ةذه دعدو

 ءايلا نوكسو اهلا رسد و جلا جنب ةزيسجو ةركذ مدقملا بعسولا 56 باع يلا دد دب 00 بيطخ قوقل

 قكا كام ىلعتلا اف لثلا 8 بردت قنا دو 0 0 ءازلا فو ابعت نم ةانثلا

 2 ::ماثعلا دعضت ام كنان ف 4 قطنلا ح ا بانك 5 فيكس ند بوقعي تكاذ رك 55 ةزسج نم

 سيخ خدس ق ىلهابلا.ذ ةعيدر ند هجن أرغخف ةقوكلا اةرجاسم نم بج رمش ودأ ناكل لاقو نعيضوم ريغ

 شيجلا ثكلذ ىف بيبشوباو اومنغو ايبس اوباصاو دال ىلع اوراغاف ماشلا اوتاف ةرجبلل نيرشعو

 افا ماست ملف ابمرضف تكراف ىيلسأ ابل لاقف ةليمج ةليوط ءاريح ىيسلا نم ةبر اج ىرتشاف

 1 مل ةرببج نم قيمحا ل ادقف رقنب ء ىش ىنطب ف 5 فالافو ابنطي قى 5 دلو لآ تك ءكيتف تلليكف

 دلو 0 دلأ ن 3 لبق تثبار ا اهالول تلاقف رخ 00 ندر

 م ا دقو ابخض 1 ى طقس مث ضرالاو ءامسلا نيس عط 0 نم بابش ىنم جر امالغ

 ندا مالك رخآ ذم اهقب 6-0 امد 50 نركبو ةرمأو ءاعد ىنأ ن توج دقو 0 هيف قدرا

 ِظ رب مال اهدعبو اهتحت نم ةانثلا ءايلا نوكسو ميبحلا رئافو 0 |اذلا منصب .ليجو تيكسلا

 ع ريشد أ ةرفحو ناسوبصأ ١ ةبج نم هجرك ندمو ىرَق ميلع دالبلا كعلتوزا نا اوهالا ىحاونب

 مجرم كلذ ناف دادغب ليجد ريغوهو نئادملاب سرفلا كولم ناساس ىنب ثولم 0

 رسكد نابنعو 3 رظع : 0 هيلع دادغبو تبرحت نيب ىرغلا بناجلا قى ةيسداقلا لداقم ةلحد نم

 متشعو ككس نس اينما دلوف
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 قشمد ىلا لقتناف كيلعي .منم لداعلا ند فرشالا ذ+او رعش ناوبد هلو لضف هيف ناكو كيلعب

 هللا مسممحر ةياهتسو ندرشعو نايث ةنس لاوش رشع ىناث ءاعبرالا ةليل ةراد ف مكوايم ملتفو

 قيدوملا قلاع

 نب ليحارش نب سيق نب تلصلا نبورمع نب سيف نب ميعن ند ديزي نب بيبش كاملا وبا
 مجورخ ناك كر اخلا ىف اكل نزورعم تياسننلا ةيقلو ةيلعت ند نابيش ند 0 ند مايه ند رم

 هيلا تعبف 'لصولاج يرحو ديري قارعلاب ىفقتلا قوي نب جاجلاو ناورم نب ككلملا دبع لالخ ق
 نم جاججلا جرخو ةمركلا يورو ليمرلا يك جرخ مث دحاو دعب ادحاو 5 د 3

 اهلخدف هليخ اجلا محقاف ةفوكلا ىلا لصي نا لبق ةاقلب نا بيبش عمطو ايا ةفوكلا ديرب ةرصبلا

 دمآو ببسييش ابل ١ لخدوأ ّ ,امالأ رصق فج 0 نصعتو ةرجسلل يندعيسو ع عير 2 ت ككلذو هليق

 مييفق ىلصتف فركلا لويس لخدنت 3 تر ذد ةل ازغ تناك دقو جابصلا ندع حلل أزغ منح وزو اةزيبج

 تجرخو ةادغلا هيف ثاصف الجر نيعبس ىف عماجلا اوتاف نارمع لاو ةرقبلا ةروس اهبيف ارقثو نيتعكر
 ابسفنتي بور 6 2 لتاقت كناكو ميظعلا عمضوملاب ةيسورفل او ةعاجشلا نم 3 أزغ فكناكو اهر.ذذ نم

 هلوقب ساثلا 0 ةريعذ ةلارغ نم بسس حم عئاقولا 00 3 بره جاجلا نك دقو

 رفاصلا ريفص , نم رفنت ء[هيدف ةماعت 00 كو ىلع 5

 رثاط ى ىحانج ىق ة كيلق نت 0 قفولا قى ةلازغ ىلا ترب اله

 طححلا تع كفرت رفالجلا ىعذا دق ب دي ناكو بورحلا دي شت ةعاجل اضا ةزيبج ع كيناكو

 ل لامر كلا قالا نا راسل الط لاربع درا دفان دعاك سن
 هياحجصأ] نم 00 ف 0 0 ثتاتقو منبناف بيبش ىلع ا 2 اضيا اجلا بخو ةفوكلا

 م.سرف هد رفن ليجد رسج ىل لع لصح ايلف بييش ىلوفزا زأو وهالاب 8 ة ماشلا 3 أ ق 00 هعبشأو

 رفا كا اقرغا مرد امه ضعد معد )لاقف ءاللا 06 ةاقلاف امهريغو رفغمو د نم ليقتلا ديدحلا ميلعو

 احلا ل ديربلا ىلع ليحف هلحاس ىف اتيم ليجد ةاقلاف ميلعلا زيزعلا ريدقن ككلذل اقف نينموملا

 قشف 3 اس 5 ضرالا مدد برض اذارخ حلاك ه اذاف جرختساف هيلق جارختساو هنطد قش اي ا

 دقو اندبش تيار | ملنمضعل لاقو 0 ف مدلا ةقلع بسصاف قشف 1: ركل اكر يغص باق ةلكلد ف 4 ناكف

 5 يملا لعد مدأ نع طيشا ليوط 1 رطم ار ثا نم . 1 اهيلع ة كيم ]ايلع ذم ةيح هيلعو نسما لغد

 عبس 0 مدقلا امك ليجدد قرغو ةريسلل ندرشعو كس ظنس رجلا دبع مويا ةدلوم ناكو هل ترب
 نابتع وهو جراوخلا ىار ىري لجر ككلملا دبع ىلا رصحا قرغ الو ىلاعت هللا هيحر لل نسر .٠ هوه. 1 1 3

 ةربزجلا الأرس نم نابيش ىلد نم وهو ملحم ىلد نم ىهو ةيفأأ ىو ةليصو لاشي ةليصا نن قئرورحلا



 ضال

 3 ف 0 0 هيلع ا كحاش ع مدقشو اتاك ذملا ةرآاذ نم بكر الجب 01 اد

 ريصم كر ا ديحللا دبع هلع دا ظذ احلا : ك6 0 الا ا ند 0

 ابكر لأ قتر ',أ ةيجرتو نيكل لهتسلا مج حرت قبندعلا دقو ىلاعت هللا 1 نإ ةقح ق ديتعا امو

 ىزاغ كل دأو نايك ن فقيرشلا س دقلا ذخأ ف لعف امو روكذملا لضفالا ثيدح نم تي

 ةعطقنلا لودلا بحاص 7 0 عميس ام لاومالا نم لضفالا ىل و ىنايكرتل ١ قئرا ىلبا

 كلا ريدم سيو ردصم دقن مهأر 5 ابدر أ نيسيخو نيك دامو ع رانيد كل فلا ةنايتم للخ

 فلارشع ى نثأ هتيبق رهوج اهيف كد 8 اوذو ةأرع بهذ .: قانحا احا نيثالثو ن كلل جابيد بوث

 ريماسم الرشع سلجم 00 سلاجم 8 ةرشع 3 : لاقثم ةدا كيا راهسم 00 1 بهذ 0 ةيامورانيد

 .قودم 5ص هدام سشمخو ةسيل أهنم تحلا اهدأ نأو اجا نم نولي بن ام دو لامثنم 000 لك 1

 ل ل 2 ار ل 0 0 ا
 انف"سلب:ًارجلاو مقلاو رفبلا نما مكلذ نع اجراخ لخو' ىلاعت هللا الأ هردق ملعي ال مليح
 ف دجوو رانبد تقلا ل 1 نعمسمل 0ك انانا نامض غابو ةددع كد 4 راسن دل يحتسب .٠

 ءاهسنلاو ىراوتعلا مكري بهذ ربآ اميف نارك ناتو 3

 نيدلا ح 2 ناطالسلا وخا نا اورم ند ى داش ند كونا ندد دلا مجن نب ةاشنهاش ةلودلارو ونريمالا

 ككل 5 أوو فكيلغت بحانض دحمالا فقكلإلا ةلاو هاش خورذ ند دلازع كل وم هو 0 ١

 قار وك ذل ةاميتهاش :لدفو نك اعت هللا 1 نأ ةركذ فى ةاسو اح بحاص ريع ند دل | ىقتر فظملا

 باب ىلا اومدقتو لاقي ام ىلع لجارو سراف نيب ام ىلا ةيايعبس ينرفلا نم اهييف عيتتجا ىننلا ةعقولا
 كود عسيسر ريش ىف ملتق ناكو مهياع ىل لاعت هللا رصنو ةبطاق نا دالب دصق 0 0 قشمد

 0 تكاد تعي ناكف ا جخورذ 7-6 2 دلازع امأو ظيام سيخو نيعر راو اكملد مس

 ماشلا ن لم ةيرصملا رايدل | علا داع للا ,نقشمدب نددلا كب ”ياطاسلا نيلوتساو دليلج ديف ايرس ناكو

 0 ناس 32 0 ا 0 1 هبتعأ اجا را

 1111 عميس علل كح 3 هاك ور 2 ا لأ 5 منغلد ا نا 0 جالص

 ةبوأر نذعلا ؛ ةسر دن "كني ىنل لأ ىهو ا ءارذع ىمستا ثنب روكذملا ةاشنهاشل ناكو ككلذد ريخأ دايعلاو

 ةيايسيخو نيعستو 0 لكل س مكمل ا رشاع ةركذلا ءارذع تنامو بسنت انيلاو قشمد ةنيديب

 مسيلعاى نأ ند دإ ا ذا ص راق ةاش ورف ند ان ماربب رفظلملا ود نيدلا ليم دجح*الا كلل امأو

0 10-0 



 ما

 لوط 56 ةلطتملم ةيرصلا راب ايدلا كحول“ نم دالب د ابقوف نم ةانثم ءان ةيناثلا ملال دعدو ةامبم

 الا اهقوف ن م انانثملا ءاثلا 2 ةحورتو برغملا قدر رطو شق هقرد ضرأ كد انيم ةبربلا لخاد اهديعص

 ابو ركلا اهلها ةعار رارثكا ةيرديصتالا,عرم ايطرقلالا ةيزق |ارهو منكاشاءاحر كر يلا تنكانللاواولا دعو
 هندفحأ صعب 2 اهرضحا رج نم ةروصلا ةذه ع ةيسن قةئلقتو

 ىنيمر اروكذملا ردب ناك ىلاهجلا ردب شوبتجحلا ريما نب لضفالا ثكلملا بقاملا ةاشنهاش مسقلا وبا
 ىوذ ىف نيدودعملا لاجرلا نم ناكو هببس مدقلو ةددع ىبرثو راسع نب ةلودلا لامج ةأرتشا سنجلا

 لاحخ _ _وج عض ايلف كع ليقو روص ظنديب رك بحاص رصتسملا متاستتما 9 ل١ : أوُذَو ةمانسلاو ءارالا

 ردب مل فصو ىلاعت هللا ءاش نا ميملا فرح ف متيجرت ىف ىتايس اهك متلود تلتخاو رضتسلا
 ةرهاقلا ىلا لصوو هلثم ىف هبوكرب ةداعلا رجب مل تقو ىف ءاتشلا ىفرحبلا بكرو اعدتسا ىلايجلا
 :الوف ظدام ع رأو نيئثسو تنام ميت 0 0 1 ىلوالا ىدايح نم اتش نيتليلل ءاعير الأ مو ةيشع

 اضق اضق ميلاو ا فيسلا ربز و ناكو مودل 2 ع دأو ةمرحلا نحل )وصود كمماقو قرا ددر صنتسملا

 رصنتسملا ا ناك هلوصو 0 لاق 0 نسحا رومالا ساسو ةاعدلا ىلع م دقتلاو ةاضقلا

 دقسأو رسصنتسملا 6 ٌقراق أرق ر.تتسملا ىلع لخد ايلو شويجل أريمأ بقلي 5 هعوطق رخآو

 لزب ملو اهني نيناَيث واج ةقتنع ؟كيدرتع انهيتانول رستتسالا:لاقق ةبآلا رب غلو ردت هللا ص

 قانا وذو ةيياسنر ار نيناكو حايل دس دجلا "ذى ل فزد ةقتلا بن ى زن نآتولا تعلذك
 عبدر ربهش ىف هثرايع نم هغارف ناكو نيراطعلا قوس ىف ىذلا ةيردنكسالار غن ىذلا عماجلا ىنب

 روكذلا لضفالا 5 دلورزو 00 نالقسعب سارلا دبهشم ىلبو يام عدرأو نريعبشو ع نم والا

 رو هدم ظبر دنكسالا ى ىضفالا نيكنفأ همالغو رصاتسملا ندر ازن عع هنصقو ةدويح ف ةعض وم

 ناهس اف 0-1 8 ككلذ دعب ربخ اهبل ربظي ملو ةرهاقلا ىلا اههراضحاو اههذخا ىف
 ىلعتسملا ةدلو لضفالا م افأ أو هنيجرت روكا راتلا ف تام دق رصنتسملاأ ناكو ةيام عبرأو نينايثو

 هاخا نا لاقيف ا اها لق ةناق" كو اناك ةئرازو كلعربتساو ةقاقم ةزكذ مدقملا ديحا
 ىعتسملا ةيجرث ىف ةريخ ند ترى اللا لإ تان 1 تكا ديحا ىلعتسملا

 ةوعدلا بامعصا ةيليعايسالا كولم بسنت هيلا روكذملار ازنو روكذملا لضفالا مالغ ناك نيكحتفاو
 لحف ريبدتلا نسح روكذملا لضفالا ناكو مجعلا دالب ىف عالقلا نم ابعم امو ثوملالا ةعلق بابرا
 ذيل زجر هتلودريدو:ةافوا سكب ةكباذللا عيا رفجبأ مولا سلا نيارمألا ماقا ىذلاوهو فارلا
 ليغ نا ىلع ككلذ هليحف اييمولااف ىناللن نيك تمالو يش راين اةءساوبملا هن نينار" خام عشر
 موسيلا "هو ليلا ر خد ىلع ىذا ككللار اذى وصل لككسما ناكو ةعانتج هلع بثوافةلعق ىلع



 ا

 حالص رصانلا ثككلملا ىارب ثككلذ ناكو رواش لتقف نبدلارون الوم شغربو كبدرج بثوف مل

 تربطو نيدلا دسال مالا ىفصو ميلا ةوركلاب هدب ّدمو هيلع ضبقلا ىلوث نم.لوا هناف نيدلا

 نا ةركذ ىنالا ىنييلا ةرامع هيقفللو ةيسامعلا ةلودلل سايلا دعب ا: ,ف بطخو ةب ةيرصملا رايدلاب هنسلا

 وق اهنايج نم يثادم هبف ىلاعت للا ءاش

 00 م لن 0 ا نم 0 دب دحلا نم 0 رجض

 0 نامز اب هك فق هلثمت ني نيداب ) نامز لا قل

 771 اد ل 0 00 ا -#

 رد 0 1 ا 3 ند ع اعلا لا و رو ا اني كل

 3 هندشاف لاق ةيرصملا

 0 نم مايالا كن هكا وداد كيحدص

 0 ريغ احم يف مذلا أو حدلاو تمرصنأ ككيزو ( 1 مايا تلا

 ملا نمرهدلا مكتمل

 مقب ملو دعقل مل فيت ل اذردص ف ميل داسعو انو ميجا ناك

 ماسلا ف فار ا تكثيلسإ دق ملسسلاو ةنكاس ىو مهيسلع ا[اهوكرح 0

 مدمر سيسغ عسيسج تكلد ناي ةيئام ىنطظلا ضعبو نسدطم [

 مخ : مزمل 5 نم اعيزجم ناك ندم م اخرسنلا عوقو كىبعفو 51

 ملا د ة تاسممل فاق م انيتاو هيناج كد اودع |[ تك مسسأو

 'ْ مان اال 1 ىرذع عاق ف ها ميلطظعل ىوس كادع ىييظعتب تكرر نيصق امو

 مدق نم كد ءلاب نكب مل اهديهبعل اطواحم مهبل كل ترحخحن ود

 كببسسلا نارالا 5 اي اضذ دون ملل تسرك انمودي 0 35 0 ا
 ١ حض نت 6 ٠ث ه2 6 نك 22-2

 ملكلا م 00 | قرع ىبنبو مسلحو ظفر اع ناسحال اني رك اق هللاو

 ماغريض لابشالا وياروصنملا كيري رانماو تككيزر ىببل ءاقولا ىلع هادل 1 تاكا 00 2

 ناكو دبايسيخو نيسيخو عضل ظنس بحجر لبقو ةرخالا نكدابجب نس ريش نم نبرن :علأو انيلعلإ

 لع هب اوذاطو هسأر أوزجو رصمو ةرهاقلا نيب ايف ابنع هللا ىضر ةيسفن ةديبسلا دبشم دنع هلتق

 هندجو اذكه .ةيف هيلغريعو ليفلا ةكرب دنع نفد مل بالكلا اننم لكاب مايأ ديلذ (فكانته مدقح اثق

 ءاج قكلإلا دعبوو هلك ! جنغب تاجاوو.# ةروكذلا ىه ىنظ بلاغو ةيق ةكر لأ ىلعو ريراوتلا ضعي ىف
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 ماشا دالي ىلا مني مل ثيح رانبد قولا ىتيام 0 كا مهف قفنا ن أ دعب هعوجرو ركاسعلاب سا تلد

 ةباجنو ةماهش اذ ناكو ديحص هلا ن نكين رواش نا ع يفرغ ١) يفاقم ل ظغائاسباو سنجل كنك

 ملاح هيلع ربغي الو ال امو رواشل مزعل الخوا فكلزز + لداخلا-هدلإز ىردقأ دق اضلا ناكو ةَيَسَوَرَفَو

 ثتاسحاو ىلبع ديعبفلا نم مدقو لوطي حرش لاوراشا ميك ناكف هيلع . ولما هئايضع نئفايال مناف

 ةرهاقلا ىلا مجولو دبردنكمالا نم برقلاب شجورت دنع جرخ نأ ا ار ىلا تكللت قرتحاو

 لداعلا تبرهو نام سيخو نيشيخو نايت لس مربخملا نم نيرشعلاو , ىتاثلا دحالا موا انما دو

 0 دذَخأ جلامعلا نه لداعلا لةقوروكذنملا مرمخملا نم نيرشعلا ةليل ةرهاقلا نم ةلهاو ثكبر 0

 مانشس ةلا ىلا انهتم 000 قى ةيايسيخو نينسوخو 0 دنس ىف هجوت مث ىلوتساو ةرازولا ن

 نس 0 لاعشالا وبا مملع جرخ اهل م اشلا ١ بحاصض كر سد وه لداعلا كلئلان رطب

 كك لغو ةريثك ع عويجل كانا كانا :ذنلا ىيخلا | 000 سراف بقلما راوتن نسرماع

 ةوسكريش نيدلا ذل ريمالاب ةدجتاف نييرحعإ ها 8 دانعك هن اكيم 8 ةرازو ا اًمظ ةدلو نا ره داقلا ننن

 ثالث ةيرصملارايدلا ىلا ددرت نيدلا دسا نارمالار خآو انهيف ذل اطالا ىلا ةحاح الق ةروبهشم ةصقلاو

 نياك 006 مع عباس اعيرالا 2 رواش لتقو ىلاعت هللا ءاش نأ هتيجرن ىف ىنابس ايك تاعفد

 ىرغصلا ةفارقل رثو ىبط ةدلو ةيرت ْق نذدو ةيام سيخو نيتسو ع عد را لبرج عبر ريش ر شع

 نك تلا ون قيتع وح ىددلا زعريمالا هلخقل رشابملا ناكو لضافلا ىيصاقلا ةير 0 برقلاب

 ذا ناكو هب عقوا نيدل | حالص ن اطاسلا نأ ءاياكلا هد تانك ق ةايتكورلا لانقو ماش 1 )| بحانص

 .ةدنسلا نم ىلوالا ىدايج قصائم تسلا من ناك اك هلتق نآو نيدلا دسأ ميع 0 ناقد

 ح ميكوم ىف نيدلا دسأ ىلا جرخ روكذملا رواش نا نيدلا السا ةريس ىف دادش .نسسأركذو 0
 ديصتتا كسلا ماو ةئيبالم ذخاو هنباج ىل !! راسو ةاقلث هناف نيدلا حالسالا هيلع دحا رساجت# ملف
 صاخ مداخ دب, نلع عبقولا ءاج لالا فو ةدرفم ةيبخ ىفرواش ل زناو ررككملا مهو ارفف ثا

 ميلا ذ ذقفتكحأو هفارز زجف عهتارزو عم من داع ىلع ايرج ةسأر نم دوال لقت نيبرصملا ذ ةبجل نفذ

 رشع 0 قف ذو 0 بترتو ر صم لخدو راسو اهسبلف ةرازولأ عاخ نيالا دسا ىلا اوريسو

 نيددلا لذ ىلل لالطو رواش نا لبر ال“ ىف كعلم نبا 'ظفاتلاركذو اةروكذنلا “يدسلا "نمارهالأ "غبت
 أ ' هندرح نم 1 انين ءاف ِ افولا هنم ب . ملو هومودخ اواتقف انثليح دعم ثعو نم نحو همر ىاف | د

 ثَدحَو ماشلا ىلا ىنبدلا رونرت اسع «عجرف لازما 59 نوينضو ةديتتساو علا كك ل ثعد -

 ككل ذ نيئلاو ود 5 ايلف انل لع 0 اهذخاو سيبلد لل را طفلا ع هك 1 هسقتل درعا كل

 رماخلملا قعرو ا نم علطاو نيستاخ وعجز شيجلا مجخوتت ودعلا عمش اني او انبيلا اكلت 0-0

 ادئاع رواش ءاجف نيرددلا دلة شلات ارشأ نم -قيخ ايلف ةرفاظملا تيفال وقالو )تارت: ذفلنأو



 سو

 روباسين ىتفم روكذملا بيطلاوبا ناك ىلاعت هللا ءاش نا ميلا ىرح ىف هبسن عفرو هيبازركذ ىئابسو
 ميلع قفتم وهو مامالا هل لاقي, هتقو ىف ناكو ىكولعصلا لبس ىبا هيبأ نع هقفلا ذخا اهيتفم نبأو

 اهيقف ناكو مهنارفأو رطسم ندأو مسالا بوقعي ند دجتو ةابأ عييسو هننايدو هيلع ىوطللا ميدع

 مدام سدخ ن نم رثكا سلجملا ىن هل عضو هنأ لبقو هتاعاسس نم دئاوفلا مل تجرخ ايلكتم ابيدا

 نينايثو عبس ردن مرحملا ف فوتور 00 هايف منع دخاو ةرخالاو ايندلا ةسابر عيجو ةربحم

 نا ع قوث مقا داشرالا باتك ىف قيلخلا ىلع ربا لاقو ىل اعتزدللا_بنيحر اةيالكو
 قوواولا نوكسو ماللا مضو 39 علا نوكسو ةلهبملا داصلا مصب ريدا ملعا هللاو ةيايعبراو
 ىيخللا دحاولا دبع لاق هيلع داز امو ىناعيسلا ةركذ اذكه 6 ناةيشنلا ةدهاا دالك 1
 راثالا نم هل نووربو مظنلا نم رادو يلع ,نولخادب سانلارن انومر [يواغصلا انا كا
 0 نالإو) ميما اهأرل !اقو ى اسلا نيحرلا دبع ورا رطملا ويلع لكي دفوف اعلاه ثرجام

 ةوبأ تام اسيلو هب رسو م الكا اذه نم 0 كيحتشام 1 خبل هل 3 تاديمر. ام ككبجي

 لا اال رابجلا - ندر صن و بأ بلك هنايجرت ف رك كد ف ناسييلس ند 0

 0 نع هيزعب بيطلا

 ةاواو. نوزسحسم ةلاسر ىستع ..ةبطاق ملعلا لف ها يش ٌعلبم نم
 هللا نع اعبقوت ةانكيشك ناك د 0 ربصلا م اباربلا كد

 نب كا نب بيدح ند ثيغم ند ساش ن 2 وئاشعإى : رازن نب ريجم سر اخ حاج وبا

 عليو يلع هللا ىلصوللا ”لالر عج يبل داو وهزءهللإ دع بمؤذ قفا يي نا
 تنصح ىلا ى ان نالم ند ةعافر ند ىرعلا دبع .ن 2 ثريحبلا تل ءاهشلا انكي ويطل |

 كو أ 7-5 ليقو رثالا دلو | 7 تت دقو ايلذ هايحت ىدو اهضعف 2 هيلع هللا كص هللا لوسر

 ركب ند دعس ندرص د يصف ىو فريمان و مازر نبرباج نب ةنجعش ندا ترجل ند د هللا دنع

 نم ىلعالا ديعصلا ةالو دق رصم بحاص دضاعلا ربزو ككيزر ند ع لاصلا ناك ىدعسلا فراس ربأ
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 لو يراك ةصرت ف قاسابك الافولا ىلع لوفرشاو كلل جرخ الور هيلو ىلع مدنا وضتإالو

 عماجلا ءانب اهيناثو رواش ةيلون اهدحا تاطلغ ثآلث مسفنل دعي ناك 1 للا ابشر ارمطللا
 ىلا مجورخ اهئانو ةرهاقلا رصاح# نم م ىلع انوع ىفقب دق ناك هناف ملي باب ىلع مد فورعم ا
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 رك

 عردلا باثكو حامرلاو فويسلا باتكو ماهسلاو لابنلاو ىسقلا باثكو دادصالا باناكو ةلخذلا

 انااا 'قلخ 83 لا ءاناكو ٠ 0 اكو تاردصلا < ار قاوصولا فانتكو قوقلار

 ةيراظتكو .«يوديصلاو اءانشلا ةكانك مركأ ١ كراكو بيلخخلا للاوااكلل تاتو ماغدالا باناكو

 ايالعملا فاسو اطيسفلاو لك للا كك افكو:نسغلا' كبانكو لالالا !بناتتكو: لابعلاو.لحنلا

 اضيأ متاح ىبارعش نمو كلذ ريغو قحاصلا

 ٌنتنفا نم اومالو ليمجلا مبجو اوزربا

 نسعلا هنيجلو اورتن , انفاف ع اوذارأ ول

 ىلصو ةرسصبلاب 30 امو نيعزاو نايث دنس بجر ليقو 00 ى مئافو تناكو ككلذربغ ملو
 تيعمابلا لكلا دع لت (ساسلا* فن هللا بعقد كعا نب ناقل نبررفعجا نياك هلع

 نييشلا ستفو ميجحلا مضب ىيشجلاو 2 هللا هيحر 00 :رسبا نددو اذهل ةزيطلا كاو ناك

 بسنت 2 ىلا ردا مشج ابنم ةدحاو لكل لاقي لئابق ةدع ىلا ةبسنلا ةذه ميم اهدعبو ةفلثملا

 هيلع مالكلا مدقن دق ىناتسجسلاو روكذملا متاح وبا

 دهزلاو ملعلا فرادقما ربك اماما ناك ىعفاشلا هبقفلا ىنايفرالا ىلع ن ردمحاوب ل يللا
 4 جيد نرسافلا ىلع ارقاع ءامعلا فرح ىف ةركذ مدقملا ى ا ىبا عشلا ىلعورمب هقفن
 هقفلا لوصأ ل أرقو روياسين لكذو هلثم ىتقيرط دحا قاع ام لاق ىنتح هتقيرط لصحو 500

 دلقتو نايغرا ةيحان ىلا داع مث همالكى ضنراو هسلجم ىف جانو ىنيوا خرلاغلا ىبا نيمرحلا ماما ى
 ا ةلو ا كلا ات ةيضرملا شارط طأأ كيولَسَم ةريسلا ن رمح عم نيذس اهعء 0

 نسحلا نراعلا 3 قلع لخد :ةكم نم عجز الو مذم أوعيسو مهم عم عميس و لايجلاو راجل و

 نع هسنن لزعو ك ا دعب رظانب ملو اهكرتف ةرطانملا كتب ميلع راشاف ارثاز هتقو ىنانيسلا

 ىلع ةبظاوملاو فينصتلاب الوغشم اسي ماقاو هلام نمابوهةفرسلا يشد .اوزئالاو 9 0 الا

 ىلاعت هللا هيحر ةبامعبرأو نيعسنتو عم ممشل  ةنس مرتحملا كبش 5 : ىم ظقيت ىنلع قوت ن ا ةدابعلا

 0 رصانو ىقبيبلارك < با ليال رم ةعايج 0 ىواتفلا بحاص ودو

 مهريغوروباسين قر ا ليذو بئارغلا ع ا بحاص ىيراغلا تاع نب ليعيس) ند رفاغلا دعو

 فلاالا دعبو اهنتكت ن م ةانقملا ءايبلا سنافو ةيججعملا نيغلا رسكو ٠ ارلا يركع ةزسلا فب ى ذايغرالأو

 ىرقلا نم ةدعابب 0 ىحاون نم ةيحانل | نا ىو د ل

 ىناشلا هبقفلا ى :وداسيتلا ىكولعصلا نايياس نب ده ند نايبلس ند ده نب لهس بيطلاوبا



 ا

 رصبلا نكسو ةرمأ لوا ثكلذ ناكف ةيصعملا ككايا هيصعب ةدهاشو

 ىضر نينيامو نيعبسو ثلث 1 لمفَو محملا ىف نينامثو كلف كن

 هثافو ثناكو ةدم نادابعو انامز ف

 انخيش ركذو ةرصبلاب هلع هللا

 ف ؟ةانثملا ء :انلا مصب ارش رتاج + نيتيامو ىدحا ليقو نيتيام ةنس ةدلوم ن ىأ هر 6 رينالا نأ

 "توا بلاىلا يقتل بفعل اهدار ةينافلا ليقر نم ةانئالا سلا ترا ةلسيللا نسل 1
 اهل سانلا لوقب . ناتسزوخ نم 30 اوهالار ا ىم ادلب

 هع

 اقع نب 7-55 ند 007 متاحوبا

 ككلام ند ءاربلاربق اهب نينيجخم نيديشس رتشش

 ةرصبلا لبزن ىرقملا ىوغللا 1 و ديزي نت ف 01

 اههربغو دريملاو دبرد ن ند ١ دهر ا ةرصع ع ءابلع ةدخأ ةنعو كادالا مولع ف امامأ ناك 00

 دبز 0 ء ةياورلا ريثك ناكو نينرم 00 اء ميوييس باثك تارق لوقي هتعيس دربملا لاقو

 روش هلو مكيعلا جارخأو ضور رعلاب ملعلا عريس و يشمل | أو ةغالاب ايلاع 1 00 اةديبع ى دو ىراصنالا

 نيالا انخنخ ىلا وسع رادبقا رالاا) راسثع ىباب عيتجا اذا ناكو وحنلا 0 نكي ملو دي
 م لك قدصتي افيفع اكلاع ناكو وخلا ىف 5 ةلدتس 5 نع هلاسي نأ نم 98 جورخاب رداب وا لغاشن

 ا لأ نالبو هئقلح رضعت دربملا سابعلا ويأ ناكو نسح مظن هلو عوبسا لك ىف نارقلا مع رام

2 

٠ .٠. | . 00 ٠. 
 احودا هيف ليعف نسحلا ةياهن ىف ميسو مدلغوهو هيلع

 د-مجوس ل امحلا كوتقو

 دوك مق مارح

 ةلثيف كتم بلع اأو

 افعلا لايستفا ثا مل

 ايااب كيادف ىسفن

 ةكفاسع "ا م اكطق

 ارجلا هان يقلل

 اع

 هداف

 ا
 ضن ثدرا اذا هذييلنل متاح ويأ لاقو

 لد سباك 8 1
 تانكو قفل اياتكواذؤة ملا زواطتلا

 انكر ةماعلا هن نخل

 انبل ذخت ا

 ناو اج دكت ليف لادا اتت او يلع هيلا كؤنكما
 سكعلاب 5ك وردظ .ن تفعل ماش هلا بونكملا ميلعر ,ذاذ داؤ

 .انكو ريطلا

 تفتاقكو كباارقلا

 روكذملا مث

 الكا ثنحخ نهسمتم

 مانالا قدح مل ثّمَسف

 ماثالا ريس اكن اهب

 ازتعا ىلع ميف تسزعو

 مارغل دكل كل فككادوم كف

 ىماضتعا كب الج سابعا
 ماقال جداب لوركا رم

 مارح ١ ف بغريب سدس

 0 اشوف يدب كشك ان ابلح
 ضيبالا جازلا 1 1

 ل ءأ باتك تافنضملا نم م

 ايكو كانلا بانكو تلا رركذلا ب !
 باتكو ةحاصفلا بائثكو ىدابملاو عطاقملا



 ضم

 ىلارظنن اما ثلقو ابعييج ثزرباف تكلا يدور ودا تقل ركل ةماعلا ل رأ بحاو سلطا

 اين 2 لاق مث : ىلاعت هللا ديحت فكيلع منا ككاطعا ام ' ىلع ىف لاعت هللا ديحت امأ 0

 7 كلا ءايثلا 3 قرفف هيلع ايامي لرم هلا 4 نذالاب 1 أرمالل رماو لاملا ىلا لام لاقي, ن

 اذجب لس فيلل نم دكا كيع 0 مأو الطر نوثلثو ف لأ 0 نم ةدنع عينج أو 0

 نم ةاظ مهو زغالا هيلع كتربطظ 506 ١ ىرتلا ىف هتداعسو دايدز | ىاارما كزف مل مأو ؛ هيراقي اهب د الو

 ىيح# ن د دهم هيقفلا انف ديهششساو هريس ذعفأو ىدو ةبام سيخو ا نايث منس ىف كرتلا

 ميف اولتقو روباسين اوكامو هكحلم ماظن ل ةورسكو ىلاعت هللا ءاش نأ هتيجرت ىف ىتايس اهك

 ةاش مزر أوبخ بلغتو نيلس سمخ ر 0 مهر أ + ماقاور ينس ناطاسلا اورسأو ةددع ىصحت ال اقلخ

 خريجو ناسارخ ىلا 0 رسالا نم هت دا تس نأ مث ناسارخ ةكايم تثقرفنو ورم ةنيدم ىلع

 نك نا سيخ ةع عيجلا مو مالو ثناكو ملجأ مكرداف هكلم ىلا دوعب ناكوورمب هفارطا هيلا

 ناطاسلا ةدلاو عر ىبيس تككلذلو راججنس ظننت رهاظب ةيايعبرأو نيعبسو عسل طنس بجر

 رجس ةوهس لاقف هييسن ام اولاقف دلولا اذه 5ء ءاجخر ايذس ىلع لزنو ةعيبر رايد زاتجا اب ةاش ككلم

 قورابكرب هيخا نع ةبابد ةيايعبرأو نيعسل دنس ىف ةكلبللا ىو ظنبدملا مسأ نم مسالا اذه ذخاو

 موب قولو ةيايسيخو ةرشع ىتنثا ةنس ىف ةنطاسلاب لقتسا م ءابلا قرج 'ىف ةركذ مدقل كك

 مالخ دعب اني نفدو ورمد ةباهسيخو نيسيخو .نينانثا هنس لوالا عيجر رمش رشع عبار ب

 مزراوخ هتكليم رثكا ىلع ىلوتساو ناسارخب ةيفوجلسلا ئواإلا دادتسا هوي عطقناورسالا نم

 ف قرافلا قرزالا نساركذو ةاش منراوخ سشنكن ناطاسلا دج وهو نيكتشونا نب ده ند زستا ةاش

 ملعا هللاو ةبام سيخو نيسيخو سيخ ةنس ثام هنا هخبرات

 مم 0 اف ها اا نا نردإ ةللأ دبع , 0

 ا فاو اوم ند ده 0 ع قيرطلا اذه 7 بليس ناكو ظيمبظع ةضايرو رفاو 1 03 ناكو

 ككيلقت دنغ .ككيلقيب لق لاق ةركذا فيك هل .تلقف.:فكفلخ ىذلا:هللا ركذتالا انوي. نلاخا (ىل' لاق
 قيلقفي ىدهاشةللا ىلا رطاتادللا يعم:للا:ككفاسل اة: ىكجت قارل# لم كارم كلث ءاهكبالتا ف
 ى اهلق لاقف هتيلعا مث ككلذ تثلقف ثارم عبس ةليل لك ىنابلق لاقف هتيلعا مث ىلايل ككلذ
 ىلاخ ىل لاق ةنس دعب ناك ايلف ةوالح ىبلق ىف عقوف فككلذ تاقف ةرم ةرشع ىدحا ةليل لك

 تعلذ, عاع.لزا ملف ةرخالاو ايندلا ف ككعفني هنافربقلا ليخدن نأ ىلا هيلع مدو ككتملع ام ظفحأ

 بلا رظان وهو هعم هللا ناك نم لبس ب اوي ىلاخخ ىل لاق مث ىرس ىف ةوالح ابل تدجوف نينس



 مس

 اعيبس,ددقو: ارو كتف ناك نطملا, تكرر نطل ىذلا كلللا

 : ركل

 هيقاوع مآ لك نم ةيطاخت . امناك رومالا باقعاب ريصب

 رخا لاقو

 عقاو ود ام نظلا باوصن ىري ايهناكرومالا باقعاي ريصب

 رخآ لاقو

 دغ ىلع اذيع مو ويلا ىفدل ناك هّنظب بوطخلا رابخأب ميلع

 رخاآ لاقو

 اهرأرساب تحانت ان اموال .ق 4 عاطم 0

 لس مل هارت لا ا ا ايس لل 000 لا ىل ل 55

 0 بتاللا

 الت اي رجالا نكي باو تايناد وربع اانا نيعاح
 مايا دعت ابرك هئاف 0 لكك كو اناف ىرخالا امأو وربع مآ بيصغلا ند دعي هلل انأ لاق ٠

 هللا ديبع هيلا باناك نايياس ند هللا دببع هنبأ اهالون ان ,لذقو ةرازولا بهو ند ناييلس لرد الو

 55 ىنالا رهاط ند هللا دبع نبا

 عنو تلا شى افعما» :اقنوقت ىاشاسل انرهد لكلا

 ةناقدا نم قاسم ورا لق اكيم قليب ةواد: نبال ظلال هاشكام نب رجنس ثرحلاوبا
 هاشلا را ا يدك نيقازعلاب علل لج اروذالثو كيرف ةرامؤزه الل
 ناطلسلاب بقلتو نيقفاخلا ىف مهساب ةكسلا تبرضف نيمرحلاو ةعيبرو ركب رايدو لصوملاو
 ةيلاوتم مايا ةسيخ جبطصا منا هنعركذ ٠ ال مهرثكأو ةيه ثكولملا مظعا نم ن 0 قيد 3 زعم مظعالا
 >3 معسل معنا ام ريكراشد فلا ةدام عبس نيعلا نم ةبهو ام عفا بمهذم 00 دوجلا ىف . كفذ

 عيسا مل ام لاومالا نم متئازخ ىف عينجا منزاخ لاقو قعلذ نيقو كءاقذلاو عاخلاو ليخلا
 0 توذإ' كد ءأ[ تكن ارخ ف ليصح امل ل 3 ةرساكالا توابل" ٍك هاذحأ) ا 4 عينجأ

 7 | الاب



1 

 بنكمساو فيوانم همايأ كو ديزي ةدلود ةدوعم هلصوو ةدعب هب وعد م ماشلا ىو ذل نفس ا نبأ

 ككلملا دبع نب ماشهل مث كعللا ديع :دلول مل مكحلا ند ناورب سيق بنتك مث اسيف هنبأ ديزب

 ردعج نا بهو ةدلو لؤحلو ككمرب لا نم قايل ايف اديعس ىئ او قود مل ككمرب نا دلاخلا

 مقح ىف نيئسانيرلاوذ لاقو لهس نب لصفلا نيتسايرلا ىذ ةليج ىف ةدعب راص مل ىببحت سا

 نامرك ةدلقو ةدعب كيس ند نسحلا ةوخأ هيكنسا مث هك ف جا فيك كقفو دعم ند كلرحع

 مقو دادغب نيب هقيرط ف قرغف جارملا 5 م ةلاسرب نوماملا ىلادب ا ايهلاح 0 سرافو

 ّ ازولا كلو م سانشال م حاينال مل ةنس الرشع عمرأ ندأ وهو نوماملل روكذملا ناييلس كنتكو 2

 ديححل بتكي بهو نب نسحلا ةوخا ناكو لئاسر ناويد هلو هللا ىلع ديتغملل مث للاب ىدتيملل

 ناويد ملو احيضف السرتم اغيلب ارعاش اضيا ناكو لئاسرلا ناوبد ىلوو تابزلا ككلبلا دبع نبا

 ع دال ف 6 ىنسحلا ركذ 0 دقو 0 نايعا كر نسحلا ةوخأو وه ناكو اضأ لئاسر

 هثركذ كي نسحلا ةاثر ماهت وبا كنا كيلو لضولا دبرد هالو دنا هذ مئأو ىءاطلا ماين ىبا ةيجرت

 ثتايفولا ىلع ةانبم نا بائكلا اذه ةبطخ ىف مدقن' دقو ةيجرث هل درفا ىتح هتافو جيران رفظأ ملو

 دوصقملا وه هنا ال ريغال هكفتلاو عاتمالل الا نكب مل ةركذا نم لاوحا ضعب نم ةركذا ىذلا نأ ىف

 ىنختلاو ىءاطلا ماين ىبا لثم ءارعشلا نابعأ نمريثك قلخ نيوخالا نيذه جدم دقو هسفن ىف

 ةديصق ةليج نم روكذملا ناييلس ىف ماهث ىبا لوف نساحم نمو اهبتقبط ىف نمو

 2 1 بعشو ا 0 ل 5 متذك بعش لك
 بواقلاك مكريغل ىبفو سلا دبكلاك ْمكل ىبلق نا

 ايف قيلا ناك ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا ىف اناكول لاقف لضافالا ضعب نيتيبلا نيذه عمسو

 .منا هخراث ىف ىربطلا لاقو نيعبسو ىدحا نس ليقو سحلا ىفرفص فصتنم دحالا مي نينيامو

 للأم سيحر دصتعلا دلاو معلطقفوملا نسج ”قرفص نم تبقي ليل ةرشع ننال ءانلكلا موي قون

 بهو نب ناييلس ىف ىرتحبللو ىلاعت
 نالعا وهو ىنخ 0 املس رست اع م منحسلاو ةءارا 0

 ناظقي باقلاف هلبع منث ناو ةولكي بلقلاف هنيع نع بافام

 ةلماجلا ءارعش دحا ييتتلارج ني شا[ لافق ارزبك .ءارعشلا هليعتسا دق ىنعلا اذه



 ا

 دفع نسف انأبلأ 7 خالو انيجرتش وطب لوصفو كئازطانمو لسلام: ىرحاظلا» «كقزعلل
 ةجابو ةيقرفاب ةنيدم ىو ى هرخآ ةجاب مثو سلدنالاب :ةني دم ىهو ةجاب ىلا ةيسنلا ةذه ميج نلالا

 مالكلا مدد ةيززسو ىلاعت 7 لد اا , سول اطبو ناسبصا ه1

 هوك

 روصنملا رفعج ىباردزو ناك ىروخلا ىنايروملا ذواذ ليقو دلخم» ناييلس ىتا ند ناييلس بوياوبا

 منا ككلذ ببسو نكدلا ةباغهنم نكيو ةكماربلا دج كمدرب نب دلاخ دعب هنرازو ىلوت

 دسفالخلا لبق روصنملا ناكو قذزالا ةرفص ىبا نن بلبملا نب بيبح نب نايبلسل ببتكي ناك

 ادرض طابسلاب هدرضف هسفنل لاما نجتحا هناب هيبيتاف سر افروك رح فروكذملا ن راييلس نع بوثب

 ميرض بيقع هكنه ىلع مزع دق ناسي ناكو هقنع بررض .ةفالغتلا ىلو اهلف لاملا همرغاو اديدش
 لاوسالا ذخا ىلا هبسنو هيف هنيف ثدسف هنا مث ةرزوتساو مل روصنملا اهدتعاف بوياوبأ منم هصاخت

 ادا ليقف اللاش وح تدي عقوتبس نأ نَظ هيلع لخ املك ناكف كد لواطظتف مل عفوب 5 | مهو

 راسف روصنملا ىلع لخد اذأ ةينجاح هيا نهد, ن ناكف رحم ميف ليغ دق نهدلا نم ءىش معم نك

 روكذملا بويا ودأ اني لاق طقرالا ديزب ند ةلاقك نأ مل اثمأ ِط نمو 0010 ؟دلل هماعلا ف

 فككلذل الثم برضف هتلاح نم انجعت محو ايلف دذول ريغتف روصنملا لوسر هانا 0 ةرمأ ف سلاج

 لاق فكلد ثفنكو لاق كادم ءافو لقا ناويح ضرالا ىف ام ثكيدلل لاق ىزابل ١ نا اومعز ل ااقو

 مهيب كداشنو ميفكا ف ككومع ؟ءوعطأو مهديأ ىلع ثجرخ مث كواضحت ظاضيم كككلحدا 0

 نم اننشف انا ٌثذخاو ٌتوسواانهاهو انهاهثرطالا دحا ثككنم ونديال:ثوض تربك اذا ىتح
 مل لاثف ىحاض ىلا بد + رهلر رولا اديس هكاور نع لح من ب الار ىنرمطت للا
 كويدلا ندم كيا 0 لدم ئشلل 8 ةدعلا مهديفافس ىف ف ةازبلا ن ضو تبارو ككنا كئيدلا

 لاح ا كين نم نورث ام عم ىقوخ نم اوبجعتنل 0 ملعا ام متيلعول متنا كنك او ىنم فنا تينكل

 0 ةدامو نيسيخو خ ععدز ا 0-0 ثتامو هل اومأ دخأو دد دعو 3 8 نيسمخو ثلث ل دل عقوأ دنأ مث

 فلالا دعيو اهتحأ نم ةانثتلا ءايلا رثفو ءارلارسكو واولا نوكسو ميملا مضب تان !اعن هللا
 قروختأو ناتسزوخ ل لامعا نب 5م 0 اوهالا ىرق نم ةبرق ىف 0 ىلا ةبسنلا ةذه ن رول

 زاةليبملا نيسلاىنوكحسو ءارثأ رسكورارلا :نيوككب# دولا دانا مضي ناتسزوخ ىلا ةبسن
 ىزوخ 0 0 ليق اينأ ليقو سرافو 2 د دالب ىهو نون لالا 4 اهقوف نم ةانثملا ءانلا

 ةكمب وخلا بعش لزنب ناك هنال ليقو يقلل

 ددزيل ابناكل انو ناكو لابق نذ نسبت- نت نيصح# قاداورمع ند ةكعس نبي كقوا قد نايياس بوياوبا



 ان

 ملط ىف لخر ةرصع ظفاح ناك ىناربطلا ئمخللاريطُم نب بويا نب ديحا: نب ناييلس مسقلا وبا

 الث ةلحرلا ىف ماقاو ةيارفلا ةريزجلا دالبو رصمو نيبلاوزامجلاو قارعلا يلا ماشلا نم ثيدحتلا
 انيفم هبا رغلا رعفانلا ةعتمملا تافنصضملا كو يش فلا دخودش 0 عمسو دس نيئلثو

 ريثكلا قلخلاو ميعن وبا ظفاحلا منع ىورو ا ىو ريغصلاو طسوالاو ريبكلا ةثلثلا مجاعملا
 نيتليلل ثنسلا موي ان قود أ 5 انبصأ ن 5 ماشنل اب ريطب نينزامو هو نيكس نس 00

 قى قو دنأ ليقو ا هللا هيحر مجكم ةيام اريدقمت ةريعو ةيايثلثو نيقس نا ةذعفلا 1 نم انيقب

 ىناربطلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاض ىسودلا ةّمَمُح بناج ىلا نفدو ملعا لاو لاوش
 ىلا ةبسن ىريطلاو 5 ةبربط ىلا ةبسنلا ةذه نون ف وأالأ دخبو ء :ارل او ةادحو ا ءانثأو ةليسملا ءاطلا ينفي

 ةبسنلا هذه ميم اهدعبو ةدحوملا ءاضلا .نوكيفنو ماللا رتفب ىبخللاو فك اذ مدقن' دقو نار

 ل نيمسالا نيذبب ابتيمست ىن لوقلا 5 دقو ما دج 00 ىدع نب ككلام همساو محل ىلإ أ

 ارلطماريكستاو طم نك

 ىجابلا ىسلدنالا ىكلاملا ىببجتتلا ثراو.نب بويا نب دعس نب ىلخ نب نايبلس ديلولاوبا
 نيرشعو ثس نس قرشملا ىلا لحرو سلدنالا قرش نكس اهظافحو سلدنالا ءانيلع نم ناك
 دادغب ىلا لحر مث أ اهيف 2و ماوعأ باث ىورهلارذ ىبا عم ةكحمب ماقاف اهوحتو هيام عيراو

 قريطلا بنطلا نراك« انملعلاا نم 0 اهب ىقلو ثيدحلا ارقبو هقفلا سرد ماوعا ةئلث بم ماقاف

 ىا ظاحلا نع كورو 0 م قرشلاب هماقم ناكو هقفلا هيلع سردب اماع ىنانيسلا

 هعاسك ىنايح جه ناب انيقي ايلع ملعأ تشك اذا

 لايدعتلا .باناكو قوضالا ماكحا ىف لوصفلا ماكحإ :باتكو ىقنتملا بانيك ابهنم ةربثك ابثك نونبسو
 لوكحقتف ناكو نيياسما جينا دحا وهو تكبلذ ربغو سب هلأ قى ئراجخبلا دنع ىور نيب م

 ىلا عجر. دلو ناكو ةلحرلا ثلطبل ةراجالا تحصل لوقي ىورهلا ديحا ى د دبع راب تي

 ىضتلا .ءاقلثلا موي. ةدلومو ملعا هللاو اضيا بلح ءاضق ىلو هنا ليق دقو كانه مقا كو سدد
 قديتافعلا نمي سيرخلا ةليل ةيرلاب قوثو سويلطب ظنيدب ةيام عمرأو بملث عميس #ةدعقلا 6

 ميسا ميلع قكصورحبلا فض ىلع ىلع طابر لاب نذدو يام عمرأو نيعبسو عمرأ نصمت بجر اةرشع 0

 مرح نب دج ىبا نيدو هئيدو تاما تانك بحاصربلا دبع نسر ,عوبأ هنع ذخأو مسقلا



 ا

 نم هنيدل ناسنالا ىفكبو هيراقيو هيئشي امو ا ثركذ ثيدح ةيام نايثو كرولا ظعبرأ هيف

 ىلص هلوق ىناثلاو ةاينلاب ال اثيعالا ا انمنا| ماسو ميلع هللا ىلص ملوق اهدحا ثيداحا ةعبرأ يك

 ني 0 هدلع هللا ىلص هلوق 00 ةيزعي ال ام ةكرث ءرملا م السا نسحا نم ملسو ميلع هللا

 مارحلاو َنْيَب ب لالحلا ملسو هيلع هللا ىل ل هلوق عمار ارلاو ةشطفنل ةاضرب ل هك ىضرب, ىتح ائموم ثدوللا

 اي هل ليقف ىرتستلا هللا دبع نب 0 ةءاجو هلامكت ثيدحلا تايهبتشم رومأ ثككلذ نيبو نو

 ىل دواد ابا اي مل لاقف مسلجأو مب بحرف لاق:ارثار ككءاج دق هللا دنع نب لبس اذه ةوادانا

 لاق ناكمالا عم ابثيضق دق لاق ناكمالا عم هئبضق لوقت ىتح لاق ىهامو لاق ةجاح كيلا

 نانا جرخاف لاق هليقأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هب تثدح ىذلا ككناسل جرخأ

 فوتو ابنكسو ةرصبلا ىلإ لزن مث ارارم دادغب مدقو نينيامو نيتنثا .ةنس ىف هثاالو ثناكو هلبقف

 ركب وبا هدلو ناكو قاعن هللا هيحر نيثيامو نيعبسو سيخ .ةنس لاوش فصتنم ةعمجلا موا ام

 تاخككا هلو مام أ ماما هيلع اقفتم اياع دادغبب ظافحلا رباك نم ناييلس دواد ىبا نب هللا دبع

 ر را ناتسجسو نام أو ناسارخو ةادع عمسو ماش لاو ريصمب هكوش ق ةابا ككراشو رسال

 0 ىروباسنلا طظواحلا كرا يحجصلا ىئص ند هب صبا ةياهئالثو ةرشع ثس دنس قوثو

 ةانثملا ء ءانلا يافو ةيناثلا نب سل لو ميجلاو ةلمبلا ن تلإ رسكب ىناتسيسلاو ىنا.بصالا 8 ريح

 نانسجس ىلا هئبسن لد م ميلفالا ناتسجس لذا 5 ةذه نون فلالا دعبو اهقوذ نم

 ملعا هللاو ةرصبلا ىرق نم ةبرق ةناتسجس وا

 ندروكذملا دحأ ناك ضماحلاب نورعم ا ىدادعتلا ىوجذلا هعمل ند 5 ند نايياس ىسوم وبأ

 ةعضوم سالجو هداحصأ نك مدقملا وهو تلغي سابعلا 0 نءوحذلا ذخا نييقارعلا وحتي ءايلعلا نم

 ىنايبصالا عج ودأو دهازلا ريعوبا 5 ةططإط بدالا 3 انام 5 لفقذصو ميلو» دعب م.قلخو

 .ةيبرعلاب ظفرعملاو ن ناتكلا ف 1 سانلا دحوأ ناكو نكات ل ناكو مسالا وطغن مالغ ةةوررمج نورعملا

 طييضملا ىف ادقارولا نحنا اكوا نم وجتلا !طاحز ءانبإ نييزفلا نف نطلا دق, ناكوازعشلا وهنا
 را تانك 0-- ةيناصت ةدع هلو ممعرع 2 منع دعا [[؟ يف نيبرصبلا ىلع بمدعتلا ناكو

 رسبغو وهنلا ىف باتكو شو وحولا ب بائكو تاننلا : كانك لاضنلاو قبسلا باتكو ناسنالا

 بقيمي نذدو 0 ام ةيقححلا تتم ع يلا د نم نيش عيبسل سيمخلا ةليل فقوتو 1 5

 لق

8 
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 لاخلا عففلذ ةيقرخل كفالجلا حل كناك نال يدماعلا لل ليفاافارإ تلات دلل كو لال
 ض 0-1 ص در

 ندم شحلا كاب يضلا ناي الجد ىردتقملا ككن ءاف ىال مبكب ىو ارضتحا املو ككل دل

 ملعلا لها
 دك 1 1١
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 ساب ال لاقف كئاملا ىنلخ ةالصلا ىف لوقت ام كالا ريع نب دواد هل لاقو ىبويع اهفرعت
 ابا مامالا نا لاقبو نيل دع عم لبقت لاقف ككئاملا ةداهش ىن لوقت ام لاقف ءوضوريغ ىلع ابب

 الا ىناكام مل لاق مايقلا ع مزع ايلف هدنع دوعقلا لوطف هضرم ىف اسوي ةداع هنع هللا ىضر .مفينح

 سولجلا اولاطاف ةعايج اضيا ةداعو ككئثيب ىف ثناو ىلع ليفنل كنا هللاو لاقف كيلع تلقن

 م.للا ىلص لاق اموب ةدنع ليقو ةيفاعلاب مكضيرم هللا افش لاقو م اقو هثداسو ذخاف رس ةدنع

 0 وينالا لوني تشيف امال يف فذاك ىاطيشلا لاب ليللا مايق ف نع م ان نم ملسو هيلع

 نأ شيعالا ىلا كلما دبع نب ماشه ثمععب ربرضلا ةيوعم وبا لاقو يا ىنذا ف

 0 ابتكألف ةاش مف ف اهلخداو ساطرقلا شيعالا ذخاف ىلع ىواسمو نايثع بقانم ىل بكا

 هيلع ليحتو ككياوجب هثأ مل نا ىنلتقي نا ىلا دق هنا لوسرلا هل لاقف ثكاوج اذه هل لق هلوسرل

 امأ 00 نيرا "ا ا صام ل كك حالا ع

 ناكو نيئسو ىدحا نس ءاروشاع عب ثكلذو هنع هللا ىضر نيسحلا لتقم موي دلو هنا ليقو ةرجملا

 ريشا ةعبس همأ هب ثليح نم ةليج ىف فراعملا بانك ىف ةبيتق نبا دعو نيسحلا لتق ارضاح ةوبأ

 عسن ةنس ليقو نيعبر أو عبس نس ليقو لوالا عج بر ريش ىف ةبامو نيعبرأو نايث ميس ف قوثو

 ربق 2 لهدف رباتلا نانا 1 0 كعب رمادق ل ةدئاز لاقو ى لاعن هللا 1 0

 د مسا ا 3 دعبو 00 م 0 م 5 لا

 مدقن دقو 6 لوالاو دنوامد لوقي مهضحتو لابجلا ىف ىرلا قآتسر نم ةيحان ىهو ةلمهم لاد

 اذه 5 اهركذ

 ىناتسجسلا ىدزالا نارمع نب وربع نب دادش نيريشب نب قعسا نب ثعشالا نب ناييلس دواد وبا
 بئكو دالبلا ىنوط حالصلاو كسنلا نم ةيلاعلا ةجردلا ىف ناكو هللعو مهلعو ثيدحلا ظافح دحا

 هضرعو اهيدق ننسلا باثك عيجو نيبرزجلاو نيبرصملاو نييماشلاو نييناسارخلاو نيبقارعلا نع
 قى ىراريشلا قحسا وبا ريشلا ةدعو هلسحتساو ةداجتساف هلع هللا ىضر لبنح نب ديحأ مامالا ىلع

 راك دواذ ربل (نوهص ابل ىلرطلا ميهربا لاقو لبثح نب دمحا بامعصا ةايج نم ءابقفلا ثاقبط
 هللا ىلص هللا لوسر نع ثبثاك لوقي ناكو ديدحلا دوادل نيلا ايك ثيدحلا دواد ىبال نيلا نئسلا
 تثعيج ىننسلا ىنعي بائتكلا اذه اهّننّيض امابنم ثبضتنا ثيدح فلا ةيام سيخ ملسو ميلع
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 ىلا ةمسنلا دنغ ئروزملا ىف اهقحلا انيك اهبلا ةبسنلا ىف هازلا ارقحلاو لابجحلاو سيرق نيب مليدلا
 اهني لحاسلا ىلع ةديلب ىهو ارو فلا اهدعبو ميجا رن : راجلاو ككل دركد مدقن' دقوورم

 مسقلاوبازكذو ىراججلا سقلا بسني اههلاو ليلو مب 0 هللا نابض لوسرلا 3 0
 رحبلا: لخانس ىلع :ةيزق رامجلا نأ :نيشلا باب :ى ةايبلاو لابجلاو هنكبمالا باتك ى: ىرشخمزلا
 تصرف راجلا هباثتك ىف لقوح نبا للاقو ماعنلار حب اياطبو باذيع اياطبو مزلفلا اياطم ىسرت اهب
 ميلس ند ميهربأ ديعس ودا ةدلو قودو منم صرف ةدجو رحبلا ىلع ابتم لحارم ثالث ىلع ةنيدملا

 ظفاحلا ةركذ قشمدب ةيام عجرأو نيعستو ىدحا دنس ةجلا ىذ نم نيرشعلاو سداسلا ٠ .انلثلا ىب

 اقودض ناكو مدع مدع أوذخأو ور ماشا ىلخ نم ظعايخ نع ذخا لاقو قشمد خيرات نارك ندا

 ىلص ىبنلا ةجوز ةنوميم ىلوم راسي نب ناييلس هللا دبعوبا لاقبو نيحرلا دبعوبا لاقيو بوباوبا
 نبءاطع امخاروكذملا ناييلس ناكو مينم ةثلث ركذ مدقت دقو ةنيدملاب ةعبسلا ءابقفلا دحا ملسو هيلع هللا
 ديعس نم مهفا اندنع راسي نب ناييلس دهم نب نسحلا لاقو ةجاعرو !دباع ثقث املاع ناكو راسي
 قورو مهنع اللا ىضر ةيلس ماو ةربره ىتاو سابق يا عررو ةقااو ملعا لقيب ملو بنيشملا نبا
 ىلا ب فذا مدل لودقب كسلا“ نب ديعس ضب اذا ىتفتسمإ | ناكورباكالا نم ةعايجو ىرهزلا مدع

 اهلها ملعا نم تلاسف ةنيدملا ثمدق ةدانف لاق بلا ىقب نم ملعا منافراسي ند ناييلس

 نيعسنو عبرأ نس ليقو ةبام منس ليقو ةيامو عبس نس قوتو راسي ند نايبلس اولاقف قالطلاب
 قاع هللا هيحر نس نبعبسو كلث نداوهو ملعا هللأو ةرجسلل

 رومهشملا مامالا قوكلا :شيعالات :قورعملا كسإ:دلو نم لهاك ىنب ىلوم نارهم نب نايبلس دجتوبا

 لاق اي ا نشيعالاب لماح تتارماو ةذوكلا مدقو دنوابند نم ةوبا ناكو الضاف ايلاع ةقث ناك

 سنأ ى ءاروزاججلا فق ىردزلاب نراقب ن اكو فوكلاب فرعب لب يلا فرعي ال ودو قتاعرسلا

 نع ةذخا لاسر اوهف سنا نع .هنورنا امو ميلع 201 وزر اسس ساونا نيرا د
 نفس هلع كىورو نيعباتلار ابك ىقلو ادحاو انيدح فوأ ا نب هللا دبع نع كورو سنأ باحصأ

 اهازن:ىقلخلا يطل .ناكو ءايلعلا ةلج. نم ريثك قلخو ثايغ نب صفحو جامجحلا نب ةبعشو قروثلا

 ىلا ضغباوه نم ىلزنم ىف نا الول لاقو ميهلا جرخف هيلع اوعيسيل اموي ثيدخلا باحصا ةءاج

 لجرلا اهل لاقف اهبهنيس يلصيل الجر اعدف مالك 55 هنجوز نيدو هنيب ىرجو مكيلا تجرخ ام مكنم

 ناالا تدرا ام هللا ثكازخا هل لاقف ردق هلو ماما هناف هيقاس ةشويحو هينيع شيع ىلا ىرظننال



 رضاوأ

 فقورعملا سيردا:نب دجوفو نيرصاعملا شعبلو اهفاس ةورع ثيدح ىنكل هيف نحن ايم ثسيل
 هيف 'سسبحأو نيتيبلا نيذه ىنعم ىف ىسلدنالا لحك جريب

 كععم ىشبيي ىذلا لظلا لثم ةيلطت خلا قربللا ليغي
 ككعبتي منع ثيلواذاو اعبتم مكردنت ال ثنا

 ةرشع عبس م لولا عيبر ريش نم نواخ سمخل سييخلا مب ةنيدلاب ةنيكس ةافو تناكو

 بابرلا ابما اهب ابتبقل بقل ةنيكسو ةييما لبقو ةنيمأ ليقو ظنمأ اهيسا لبقو ابلع هللا ىضر ةيامو
 نم سلا نب هللا "نبه. مقاس ةئاتسنلا :قيلكلا باسل نبكي َلاَقَو دع! نب سيفلا ءرما قنبا
 ىضر ىلع نب نيسحلا شبا متيكس مسا نع مهمعاهللا ضر بلاط قال نب ىلع نب نسحلا
 ةدلبب ةيايتسو نيئلثو عبرا تنس ىف روكذملا لحك جرم قوقو تبصا لاقفةيبما ثلقف مهنع هللا
 يام سيخو نيسيخو عدرا هةدس انم'هثدالز” كيناكو سلدنالاب رقش ةربزج وهو

 لضفلا ىف ميلا اراشم ناك بيدالا ىعفاشلا هيقفلا ىزارلا ميلس نب بويا نب ميلس تفلاوبا
 تير كسا نمو 0 بيرق بابكو ةراشألا بادك ابنم ةريثكلا ببقكلا تمم ؟داعلاو

 ناف طيسولاو طيسبلا ىف ىلازغلاو ةيابنلا ىف نيمرحلا ماما منع لقنب ىذلا ببرقتلا وه سيلو

 لاقو ىسدقما ميهرب أ ند رصن يزغلاوبا مدع ذخاو ىنيارفسالا تماخت ىبا عبشلا نع هقفلا ميلس

 ىف تركحف ةركذ كانه اخبش ىثا تنكف دغللا ملع بلطل ىتثادح ىف دادغب ثلخد مي

 دماح ىبا قيشلا ىلع ىقيرط ىف: ثربعف ةوحن تيضيف مامحلا ينوه ىل ليقف هيلا مايالا شعب
 اذ ةلمسم ىف مايصلا باثك ىف هثدجوف ةبلطلا عمم كسلجو دجسلا تلخدف ىلا رهو ىنيارفسالا

 ثدع اييلذ ىعم ناك ءزجربط ىلع سردلا تقلعف ككلذ تنسحتساف عزنف رجخفلاب ٌسحا مث لوا
 ثتنزلو هتقلعف مايصلا باتك ىنعي, باتكلا اذه منا تثلقو ىلالح سردلا ديعا تلعج 4
 ناك هنا ىتح لاغتشالا نع تفو هل واخ. ال ناكو قيلعتلا عيمج هنع تقلع ىتح دماح ابا زيشلا

 نسم كلذ ريشو قبرطلا ىف ارام ناك اذا كلذكو يبسوا نارقلا ارق ملقلا قرب اذا
 ملعلا رشنل ايدصتم روص ةنيديب ماشلا مياس نكسو ملعلاب اهيف 0 تافوالا
 قرغ هنا مث دادغب ىلماحلا نسحلا ىبا نم تقفرو روص ىتم تّعصو لوقب ناكو سانلا ةدافاو

 ناكو ةيايعبرأ أو نيعبرأو عبس نسر فص رك ما ا د ملقلا رحب ىف

 قبرط ىف ةضاخلا دنعر اجلا برقب ةريزج ىف نفدو ىلاعث هللا ممحر دانس نينايث ىلع نين دق

 دالب نم ةييظع ةنيدم ىهو ىرلا ىلا ةبسنلا هذه ءاز فلالا دعبو ءارلا منافب ىزارلاو باذيع



 ضد

 لئاقلا ثناو تلاقف معن ابل لاقف

 رتئسافرئسلا بحت ىدنلع ثنك دق هاكر رس اتمنا كلاش

 ىرصب ىلع ىقلا انهو كاوه ىطسغ اهل ثلقف ىكوح نمرصبت تسلا

 هلوقب ةورع ةاثرف 0 5 خاروكذملا ةورعل ناكو

 رف دبقالا مجنلا بائغو ىرس ءرملا مهو ىيه ىرس

 ىرسبي الارجملا ىلعوأ ضرعت مجن لك ةرجملا ف بقارا

 ركب دعب يلصي شيعلا قو اركب تقراف ىخاركب ىلع
 ىذلا نينألا فكلذوفا كلاقفاهل نشوف اذه رك وه ىم'علاقرعشلا |ذهاة نيكس قعول اذ

 0 ا ا ل

 ىنغيلل لاقف هسنأ سلجم ىوهو ىومالا ديزب نب ندلولا دع ثتايبالا ةذه ىلغ نيينغملا ضعب ن

 ىذلا شيعلا اذه ركب دعب د شبيعلا ىأو ديلولا لاقف ةنيذا نب ةورع لاقف رعشلا اذه لوقي نم

 دق ناكو ةراتاساو اعْشأ ءكلذ ىن هلو ةعانقلا ريثك روكذملا ةورع ناكو اعساو رك دقل هللاو ةيف نحت

 قرع ميلع اولخد ايلف ءارعشلا نم ةعارج ىف ماشلاب كليا دبع نب ماشه ىلع زاجتتلا .نم ادفو

 لئاقلا ثسلا لاقف ةورع

 ىنيناب 0 قزر وه ىذلا نأ 2 نم فارسالا امو ٌثيلع دقل

 5 بلط ىف ماشلا كاز اجلا نم ثينا ككناف انيق ا

 متلحار ىلا ةروذ نم جرخو رهدلا ميناسنا ام ثركذأو طظعولا ىف ثغلابف نينمولا ربما اي ثطظعو

 ىمالم نم ظقيتسا ليللا ناك ايلف هنع ًالفاغ همود ماهم راجل ىلا اعجار هجوثو اهبكرف

 رعاش اذه عمم وهو هنجاح نع هثددرو ةتببجف ىلا دفوو هيكح لاق شبرق نم لجر اذه لاقو ةركذو

 اعد مث ةيذايس قزرلا نأ نيلعيل منجال لاقف 0 مدع لاس ١ ايلف هناسل ا

 لخد دقوالا هكردا ملف لاق اهايا هطعاف ٌةنيذا نب ةورع اذبب قحلا لاقورانبد ىفلا ةاطعاو هل ىلومب

 ثبأر وبك عل, لكو مالسلا نيئموملا ريما غلبا لاقف لاملا هتيطعاف جرخف بابلإا هيلع تعرقف هتيب

 ةلبخد ثناك ناو ةياكحلا هذهو قزرلا مبف ىناناف ىتيب ىلا ثعجرو ثبذكاف تبعس ىلوف
1 1.5 
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 كي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور بابعضإ بامعصأ ءاقشل هللاو لاقف ىلاعت هللا ءاش نا لاق دج
 ساوث ى بأ لوق دشنأو قرطاف ان كئاقش نم شا

 مالسب ملع ضساأو مارل ككيبلج لَ

 مالكلا 1 1 كل” ريحا كومصلا زدنا

 ىسييبلا مثكا نب ىبحي ثدحلا كلذ ناكو ثدحلا ةحاجرب نوثدحت# مهو سانلا قرفتف
 ناراسبلا رك 2 0 ءًالذد ةددصل د مالغلا اذه نيفس لاقف
 امو نيفس قام ايتفلا هلا, نمدق ادحأ تيار ام يعئاشلا لاقو رويشملا ىضاقلا وهو 'يلاعت هللا ءاش
 ىرسفلا هللا دبع نك كلا لايق قمروكدلا نين دس ايراريع وبا ناكر ابتنلا نك هنم نوكأ فدار
 طقم ازكي وذا توهف كلاتح< لايم ”ةفلطأ نقتل نرجع: نية قسوب ىلا ووب قارعلا لع كلاب ل زك اديلف
 لاقف ةنس نورشع ىلإ مني ملو ةفوكلا ثلخد نيفس لاقو ظفوكلا لها نموهو ابلزنف ةكم ىلا

 نع قولاسي ْشانلا ءاجف لاق رانيد نب ورع ملع ظفاح مكءاج ةفوكلا لدالو هباحصال ةفينح وبا

 ورع نع ثعيس ام ىنب اب ىل لاقف مثركاذف ةفينح وبا اندحم ىنريص نم لوافرانبد نب ورع
 نابعش ىصتنم ىف ظفوكلاب نيفس دلومو ثيداحالا ككلن ظفح ىف برطسي ثيداحا ةثلثالا

 نايت لس بجر نم 2-5 لوأ ليقو ةرخالا ىدايج نم موبرخأ تن كيبسلا] موا , قوذو ةبامو عبس لس

 والا ءايلا جنافو ةايبملا نيعلا مصب .ةنيبعو ىلاعت هللا هيحر نوجلاب نفدو ةكبب ةيامو نيعستو

 ل ءاحلا في نوججلاو ةنكاس ءآه اهدعبو نونلا سنافو اميتحت' نم نيتانتلا ةينافلا نوكسو
 راعشالا ىفركذ هلو اهلها نفادم ةدنع ةكم ىلعاب لبج نون .ةنكاسلا واولا دعبو ميجلا مضو

 اهرصع ء ا ديس تناك مينع هللا ىضر بلاط نبا سس ىلع نين سحلا ثند دنكس ةدّئسلا

 اهجوزت مث ابنع كلف يكل ن ا كلوت اتاورتر اهيل للمكان رطب ماشنلا لتحل نو

 دبع نب غبصالا اهجوزت مث انيرق هل ثدلوف مازج نب ميكح نب هللا دبع نب نايثع نب هللا دبع

 منع هللا ىضر نافع نب نايثع نب وربع نب ديز اهجوزت مث لوخدلا لبق اهقرافو ناورم نيزبزعلا
 ةدهبنكملا ةرطلاو اذهريغ اهجاوزا بيئرث ىف لبفو لعفف اهبفالطب ثكلملا دبع نب ناييلس ةرماف
 تدفقو اسبنا ئقرث'ام تكلذ نم مهربغو ءارعشلا عم ةفيرط تاياكحو رداون اهلو اهلا هناوشنم

 ثنا مل: كلاقفةقئار راعشا هلو نيعلاصلارابكو ءانيلعلا نابعا زم ناكوتكبذأ نب ةورع نع
 لكاعفلا

 ل يل سل ل م لل
 دقنت ءاشحالا ىلعرانل نمق ةرهاظ ءاملادربب ثدرب ىنبه



 م

 ككيلع ردقن م ءوس ككاندرا ول انا ىنظنو انبهو انبه انميركت نيفس ان, لاقو قلط اجود لعدقملا

 ككف مكح ف مكحت نأ نيفس لاق اناوهب كيف مك نأ جت ايفا نالا ككيلع انردق دقف

 ككلبقتسي نا لداجلا اذبلا نينموملاريمأ اب عيبرل اا هل لاقف لطابلاو علا نيب رح كلل

 ميلتقن ناالا هلاثمأو اذه ديرب لهو ا درك لاقف هقنع برضا نأ ىل نذثا اذه لثمب

 عشدو ةدبع بئثكف مكح ى 7 ضرعتي 1 كَ ةفوكلا اف لع ةدكع اوبثكا م .نداعس ىقشنف

 ةفوكلا ءاضق نم عنتما املو دحوي ملف دلد 0 3 بلطف برهو ةلجد ىف هب 0 جرخو ةذخاف هيلا

 ل رعاشلا لاق ىعضنلا هللا دبع نب تكبرش ةالوثو

 مهاردلل ادصرم ككيرش ىسمأو هئيدب رفو نايقش ررح

 نيدلاو 12 قرياكالا ةمالا ءداسلا دخإ ناو ىلا لا كرد ننإابييعتت رلاص قلبا نع ىكحو

 اوكردن مل ممل لاقي قاخلا ىلع هللا نم هج ةيبقلا دا ىروتلا نيفس ءاخا تي ىننا لاق هنأ

 سيخ لس ىف ةدلوب هو مب متيدتقا الأ ى ءروقلا ن نيقس ميار دقلؤ مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع محبس

 ناطاسلا ني انر اوم ةيامو.نيئطو ا ا ةرجنلل ن يعسلاو عبس ل

 ا ار ةنكاسشماو اهدعبو ةئلثملا ء انااا ىروثلاو بقعي مل ملو ىلاعت كلا ديحر ا نذدو

 ةلس قوت منا لبقو ناديه نم نطيرخأ ىروثو ميمت ىنب فرخا ىروث مثو ةانم دبع نيروث ىلا
 سما لوالاو نيتتسو نيتنثا

 طهرو رماع ن د لاله ىند ”نم ةارما نإ لوم ىقالهلا فاح نارمع ىتأ ند ةنييع ند نيفس دجت وبدأ

 ليقو محازم نب ككامحضلا ىلوم لبقو مشاه ىنب ىلوم لبقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةنويبم
 ىف دعس ندا ةركذ ةكم ىلا ةوبا د .ةفوكلات كلو.لئقو قوكلا نم هلصاو مادك نب رعسم ىلوم
 اعيجح» اعرو أ دهأز انت املاع ث انما نآك راع لها نم ةنساخلا ةقبطلا ل ةدعو تاقبطلا باتك

 ندد ورسيسعو للا قوس ىنأو ىرهزلا نع كورو دج نيعبس 2و هكلالاو اورو هثبدح خعيص ىلع

 ند تك اذا كديعو سشيعالاو ىرقملا دو يذلا ىبا ند مصاعو دانزلا ىباورد تنهأ ند دهتو رانيد

 ملوحسأ| ند دينو جام اجلا نس ظيعشو ىفاش | ماسالا دنع كورو ءاملعلا نابعأ نا ا رجغو ربيع

 مقكأ ن م ىديعتو | عئناعتتالا و ماي ند فر" ١ كديعو باعاشم م يعو راكد ند ريدزلاو يه رح نباو

 5 5 نم ىف أ امود جر نيعس .ن ,أ عيم هاجملا ض دان تيارو مع هللا ىضر ريثك قاكو ىضاقلا 8 هد ذا كن أ 6رملل

 كيعس نأ اوه ن كاك كدعس ند ةرهض كسلاح كو 0 نا ءاقثلا نم سيلا لاقف رجض وهو همم جيس

 سلاجو ا :فيسلاكو ت0 هللا ىضر ريع 0 م سلاجو رانيد ند ديبع كيسلات ىردخلا

 انا اب نضصنتا سلجم ف هل لاقف مكيلاجا 7 مل ةعامج دع ىتح فك ان ند سنا وه
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 فى ثبار لوقب.ن اهدلا نب اع ةكرابملا نب دفان, كتب ل وقت ىقشمدلا ركاسع ندا ظفاحلا كاع

 هل بيبح هناك اصخش دشنب وهو هفرعا اصخشش مونلا

 طافت لمادا لطالما" ابا
 لطابب ككذم عناق ىناف باقلا لّلع

 يلق ناضدلا نئا لقلف فرعا ان: لاق ةباكحلا هلع ثتضرعو ناهدلا نبأ 0
 ىنربخأ لاقو ةياك املا هذه ىناعمسلا نم ناه اهدلا 3 0 0 ةاورلا قو | نم ركاسع نبأ ناف

 دلو مل ناكو ةياورلا ف ببرغ اذهو سفن نع نيضخش نع ىورف ىلع ركاسع نبا نع ىناعيسلا
 شيخو نييسو ا لس لئاوا 2 0 ةدلومو ارعاشااب ابددا ناآكو دعس ذأ نك ا وداودو

 نأ فمع نسب قاعما | ةربقمد ديلا ىلع نفدو لصوملاب ةياهنتسو رشع كثس كنس قولو اريدقت ظيبام

 لع ماع لدا لايف ريتيولا ١) لع كد ديرم

 باتكلا ىقةلقم نبا فلا ىكح ىتفو اذمز ايصلاب طدبيبعو

 نب ىبأ نب ةبهوم نب هللا دبع نب عا عذأ أر ند بيرصح نس .قورسم ند ديعس نب نيفس هللا دبعوبا

 دا نب الام دبع ند روث نب ناكلم ن 0 نب ثرحلا نب مكحلا نب رصن نب دقتم نب هللا دبع

 1 5 امك جاكم كلادلع ىروثلا ناندع ند دعم ند رازن ند رضم ند س ابلأ نب ندحاط نبا

 نيدبنجلا لقال دحأ وهو مدقتو ةدهزو ةعروو هندد قع ساذنلا 6 مولعلا نم ةربغو 008

 5 5 هتايحرل ف مدقل ىدلا ىنالتحالا هيهذم ىلع ناك دينجلا قل انآ أ لاقي
 يصرخ و را 6 تدل ا 1 ن و

 ريع ناك لاقيو ىروثلا نيفس نم مارسلاو لالعاب .ملعا الجر .تيلزام .ةنيبع نب نيفس لاق ميجحلا
 ةدعبو ىيعشلا ةدعبو ايبيلع هللا ىضر سابع نب هللا دبع ةدعبو سائلا سا رورو تالا د

 !ةيةقيطرف نمو شمعالاو ى حببسلا حما قال ند كب دعا ىروثلا ن قس عمبس ىروثلا نيفس

 تر ف 0 دقبطلا فكل ككلمو قكفأ نإ 3 دجغو درج انام الأ ةنم عيشو

 ع لحد ايلف. ف ل انياب كادي | دان 1 تور ةتفلا اقدام ان كهذا

 0 ليقاف ةرمأ 0 هفبس ىلع ابكتم هسار ىل اع مدأق عيبرلاو مفالخلاب ملسي ما مأد ةماعلا مياسن



 املك

 احرش للجالمال عمللا باثك مرشو ىرغصلا لوصفلاو ىربكلا لوصفلا ابنمو !دلجم نيعبراو مقل

 ضورعلا بائك ابنمو باثكلا اذه حورش ةرثك عم هلم را ملو ةرغلا ةامسو ن را
 ليتشي ةيدنكلا ذخاملا ىف ةيديعسلا ةلاسرلا باتكو ةدلجم ىب وحلا ف سوردلا باتكو ةدلجم ىف

 ظينغلا باتكو تادلجم عبس فى ضايرلا رهز ةايس هنركذت بائكو ةدلجم» ل تاقرس ١

 زوكذللا دهم ىدا نمر 'ىف ناكواداذصالا ىف ةينغلأو ءارلاو دوسي او روضاملا ىف دوقعلاو ءاطظلاو داك ف
 دهتابأ نوعحرب سانلا ناكو هكر سلا داو باشخلا ا أو ىقيلاوجلا ندا 0

 ىلا لقتناو دادغب رت ده ابا نا مث ماما مهنم دحاو 1 عم نيروكذملا ةعايج ىلع روكذملا
 ميبلا فرح ىف ةركذ ىننالا داوجح ١ 1 نيدلا لايج ريزولا بانج ادصاق لصوملا
 دادغبت كتفلخا دق هيك ثناكو الدم هفنك ىف ماقأو هيلا نسحاو لابقالاب ةاقلتف ىلاعت هللا ءاش نأ

 تفقرغ دق اهدجوف هلاك فس َّ | ميلا اهرضح# نمر دليلا ,كع متسلا ككل قرغلا ىوتساف

 ةدانر ةسدسلا اذهب بتكلا 0 ةراد ىلا اهنم ءاملا ضافو اضيأ تقرغف ةغبدم ة اا

 هيلع أوراشا ةروصلا.ككلت ىلع هيلا تلمح ايلف ةرمع اهليصعت ىف ىنفا دق ناكو قرغلا ىنالتا ىل
 داث سرككاب اهرب وسلا هع ا اعلا 35-7

 موب هتافو ثناكو 10 الاهتشارايدلا تكتلتو لصوملاك ةلروكذملا هم ف 0 يك ل

 هيحر لصوملاب نيتسو ثس ظنس قوتسملا نبا لاف ةيبام سيخو نيئسو عسسل مدس لاوش نم دحالا

 2-5 سداس سييخلا شع ةدلومو ناديملا بابي نارمع ند قاعملا ةربقمب نفدو ىلاعت هللا

 ملو دعمجلا مب لبقو اهب ةلح» ىهو قياطربنب دادغبب ةبامعبرأو نيعستو عبرا نس بجر
 هلوق هلمق نسح

 | رولا نيب ن ذب راه تجار صاخب اباد 0 لسيما

 اضيإ هلو

 ربطت ال ايبيمقتكلا اير. ةجاجدللاف

557 
 ثييبللا ى ذاشمخلتو ص تلف م

 ناعمسلا تاير لول او هلاح 000 رئاز هدب لاق 1
 0 0ع 1-7
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 ليتر انف دنالق ملسو ةيلظددللا ىليما وبلا ىالدعب ععنم عيستلا لولا روبط يلا عطقن والطب
 ال مدل هللاو. انا, ىل ىلسإلاب ماع ان < ا لاق م ادي دش انس نب بسم لاق راعخإلا نع

 ََح ا :
 ةرشع عب | ليفو ةرشع سيخ ةنس ىف ةرصبلاب متافو ثناكو كاذ ىف ىنم ملسأ اذه ىنوهالا هللا

 ىاعت هللا ةيحر نيعسلتو ان ليقو نيعستو اسيخ

 دنحا طسوالا شفخالاب فورعملا ىخلبلا ىوحتلا ءالولاب ىعشاجتملا ةدعسم نب ديعس نسحلا وبا
 دبع مهسأو مهيلاوم نم رجه لها نم اضيإ ايوعن ناكو باطخلا و باربكالا شفخالاو ةرصبلا اةامعن

 نم روكذملا 0 1 شفخالا ناكو ايهريغو ةداوتيسو ةديسع ودا مدع ثخأا دقو دبجللا ديغ نب دييحلا

 ةضرعوالا ء 508 ىف هبوييس عضو ام لوقي ناكو هنم ربكأ ناكو هيوييس نعومك وجذلا ذخاو ةيبرعلا ةينا

 قي: ديعس ال رع كيك فاعل وبا ىكحو هنم مب ملعا موبلا اناو ىنم مب ملعا منا ىرب. ناكو ىلع

 ةيبرعلا لها ديسو ةغللا لها ديس مكءاج دق انل لاقف روكذملا ديعس ىلع ء :ارقلا لخد اولاق ملاس

 انيك كسلا رحت ضورعلا قداز 0 شفخالا ماد ام اما ءارفلا لاقف

 كرات رجلا ىف طيرالا تانك !ديدبعاا:ةلتكلا نتاهلو ليلخلا ةيحرفا ف ٠ ءاخلا رح ىف ع

 قاوقلا تباتاكو ار .انتكو قاقتشالا بائكوو 0 كف عرب اخلا 3 نارقلا ىناعمزيسفت

 لياستلا كان ةريكلا للاعجلا كافكو فرانس يكل انك فقال هتان ردشلا قاعم باثكو

 ع ب نيا رمل شالا انا لا 0 علجا ناكو ثككلذريغوريغصلا

 اذه رام احم سفح ل 0 املف رغصالا شفخالا هل لاقي ن اكو ىلاعت
 م كان اعد نهدعلو كلما: لادلا و بعلا يقاقو نيسلا ن 1 و ميملأ ين فب ةدعسمو انطيو

 ىلا ةبسنلا ةذه ةلهبم نيع عاهدعبوأ ةروسكم ةنلقم نيش قالا دعبو مساع رستفو بنا عب ىعشاجلاو

 ميمل 5950 مرأد نب عشاجم

 0-5 هةر ع ل ا 00
 نب ىبأ نب ءاجر نب نصح نا ارسل وانا 0 مم 00
 ىذادتغتبلا ىرختلا نامدلا نئان 0 رمال اوف فادلالا للدع لدلا نبا نب 0

 اننلا نب نس 6 5 7 2 نمو نيصتلا ني هللا به مسقلا ىبا نم م4

 رادقم وهو ةايكنلاو حاضيالا حرش 0 0 فقيناصتلا وحنلا ىف ملو ةرصع هبوبيس ناكو اههريغو



 رخل

 لاق منا هنع فورو فدل 3 ديعس الاقف امتكر دا نم 0 نم لوهخمو ى درا 00 هذا

 اعف ىلا فرظ امو د نيسيخ ذنم ىل دا ةرسكلا يسافام لق تاو ١ عر تعج

 ءاتكتحال ا ضو 0 وع دك ىلع نلت 00 دل «ةالشلا ف لجر

 رع مي 0 فعدد 0 0 ليفت كا 0 ع قولو 0 هلع 01

 ادد نم ةلانغملا ءابلا جتفب بّيسملاو ملعا هللاو ةيامو سيخ منس ىفوت هنا لبقو ربل 0

 ءاسحلا م رقت نزحو تاع بييس ن 7 اكلي دونم ءابلا رسكي لوقب ناك مذا منع ء كفرو مد لال

 ةمجعم لاذب ذئاعو نود اهدعبو ءازلا نوكسو ةليهملا

 نيب ةبلعتا نب تكتلام نب نانيعلا نباديز "نب قلق نباننر نمت جباف# لو نسوا لب يفشل
 ريش ند ثبات ند سو 2 ند ديعس دبز وياوه تاقيلطلا اعل نإ د د لاقو جرزخلا ن 1 تعك

 ىراصنالا باوصلاب م اعا هللاو هخر ات قى بيطخلا ةركذ لوالا أو سيق نب دبز نس تدان د 0 د

 ناكو ردقلا ىأر ىرب 7 برغل :لاورداوتلاو ةغالا هياع تبلغو بدات نم ناك ىرصبلا ىوغللا

 وكذا دبز طل ةقلح نأ ءاحت دقو ىعمصالا ثبار لاق ىنتزاملا نايثعوبا:ثدح هنياور ىف ثقن

 قا لوقي ىروثلا ناكو ظنس نيسمخ ذنم ان ديسو انسيئر 3 اقو هيدي نيب 0س و ةسأر لبقف

 وشال احمأو مهعيجاف ةديبع وبا امأو سانلا طظفحاف ىعمصالا اما كباحصأ تكل فصا ردانم نبا

 ىراصنالا دنا زوبأو انا دحاو بانك ى نلت انك لوقب: لييش' نب رضنلا ناكو مهقثواف ىاشالا دبز

 رسال مهلع بثكال هقوكلا تينا لاق زيحالا ىاخ قدح“ دير وبا كافور ديزتلا هيعاولاب
 تناث انأ مكابو مهبل تلقف تضرم م عيبها ذاهنأو لوحتلا مييطعأ تكف مب ىغاو اوافق

 قى هلروكذملا 0 كبنملا| 0 برعلا 0 نا ىقبف ىنم اولبقي 0 دوا اذه هللا ىلا

 برع 5 0 تكافكو نبللا 3 00 6 باكر ةادنلا تح ثاغللا باتكو هابل

 ثلعفاو ثلعف بائكو قرفلا ب كو شو ا ا هي 0 0 فيفخت باثكو

 اباثتك ثتابلا ىندل ثبار دقل ع ريغو رداسملا بائكو ةزيهلا بائكو ايبا بيرغ باتكو

 ءالمأ نم رجضف جاجلا ند .ةلعش هاج كت 0 ل ميبعت 3 ىبكحو ظببرغ ء ءاشا منيق عميجج ان

 ديز ابا اي لاقف سانلا تابرخا ىف ىراصنالا دبز ابآ ىأرف هفرطي ىمرف ثيدتحلا

 رابخا عماد انتيلكول رادلاو انملكذ ام ئمراد تيجتعتسا

 انا ان ثيدحعلا باحصا ضعب هل لاقف راعشالا نادشانتبو ناثدحت# العجف ءءاجف ديز ابا اب ىلا



 اك

 هللاو' لبق نم ثتكقتع ىف ثككلملا دبع نيندوملا ريمأ ةعيب تناك ايفا لاق مث جامجلا كللغف

 نس لقا 0 سيخ ةلس نابعش ىف ككلذو هقنع برضف هقنع برضا ىسرح اب كدلئقال

 ناكو ةنس نوعبر
 0-0 لاقو ىرشفقلا دلاخ ىنعي ىلاعت هللا ىلا هلكا ماربحلا هللا دل ىف شاو هب. ىشو لوقب ذخا 5

 ثام مث هيلع ىلا رقتفموهو الا دحا ضرالا هجو ىل 0 هريبج نب ديعس جامجلا لتق لينح نبا

 هللا, طلسمو كوريل دعس ةددعب ثاملب .ليقو ةلسلا نم نسل رش نال ذخن جاجلا

 ير جامجلا ىعدتسافريثك مد هنم لاس هلتق ايلو ثام ىنح دحا لت ىلع هدعب لات
 سلا عبذ تلاها ا اولاقف ل مهنم ليسي ناك هناف هلبق هلتق ناك نيعو هنع

 ناورم نب ثكلملا دبع ىارو مهمد لق تكلذلف ىف وحلا نم بهذت ةسفن ثناكهلبق هلئاقن ثنك نمو

 أو ع هلو هلع هللا 5 اهب رازب ةربقو اهرهاظ 2 نذدو طساوب ةرجسلل نيعستو عمرأ

 نم ككلمي لاقف هلاس نمريدج ند كابس كا ثارم عب رقم رأ بارحللا ىف لاب دق هناك همانم ق

 ميلصل كلا دبع الأ مهو م اشهو ديزيو ناييلسو ديلولا كلر فاق كاف انيك ىف اكف ةعبرا هبلصل ) هدلو

 للإو فيقثا قساف لع, تيا يلا لاقت ريح نب ديعس لتق دق جاجلا نا ىرصبلا قمل ليقو

 اه جاجلا خرا لاقبو رانلا ىف لجوزع هللا ميهبكل هلت ىفاركرتشا برغملاو قرشملا نيب نم ناول

 مان اذا ناك مضرم ةدم ىف هنأ ليقو ريبج نس ديعسلو ىل ام لوقبو قيغب م و ناك ةافولا هترضح

 كك ام لوقيو أروعذم ظقيتسيف ىننلناف ميف هللا ودع اب هل لوقبو ددوب عماجمب اذخاريبج ند ديعس كلر

 ىنلداق لاقف ككب هللا لعذ ام هل ليقف هتوم دعب مونلا ىف جامجلا ىئر هنا لاقيوريسج. نب ديعسلو
 تتاتكاىف ىزارشلا قعسا وبأ رزيشلا ىكحو ةلتق نيعيسريبج نب ديعس ىنلئاقو هنلتق ليتق لكن

 [لييضتف 5 تادابشلا كانك قاركاذ ا رادتسإ يلراشلاب بعلي ناكر يبج ند د ليعس نأ ؛ةبذييلا

 ينرطشلاب بعللا

 ىشرقلا موزخم نب نارمع نب ذئاع ند وربع ند بهو ىبأ نب نزخ ند بيسملا نب ديعس دهتوبأ

 قى ةجراخو ءابلا فرح قركي وبا ايه مهنم نينثاركذ م دقن دقو ةنيدملاب ةعبسلا ء ءاهقفلا دحا ىندملا

 دهزلاو مقفلاو ثيدحلا نكح" ع عمد 0 زارطلا وم ل كاس روكذملا كيعس ناك ءاجلا لفرح

 هللا مرا رح ند هللا دلع لاق ا هللا ى آ ةريره ابأو صاقو لوا لف ند 3, دعس عوس عرولاو الداعلاو

 كلا لخفف قرب اخ ىلا عجرا مث اذيخفت ىتحلا هلل كلاهما ةلشلع نع ملاس'لجرل'ايننع
 لي للا[ قرر اذه كارول نامل ركع لف ادا لاق .الز لاقل هنا مكربخا ملا لاقف ةربخاو
 أوز أ ىلع لخدو مهنم ممم مشو ع هللا ع ضر ةرايجسلا ٠ نم ةعامج ى 3 دق ط ةرسل ملسو ةيلع هللا

 وز 00 منع هللا ىضر ةريره ىبا نع دنسملا ا ندع .اقاز ملم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا



 ريوذإ

 ىلا ةبسنلا اذه ءار اهدعبو اهتتحت نم الانثملا ايلا :ىوكيو ةييحملا ءاطلار كو ماسلا سنا
 اضيإا هيلا ةيوسنم ةبريظحلا بايثلاو ءايلعلا نم ريثك اهيلا بسني ةريظحلا هل لاقي دادغب قوف عضو

 نطل ضورتخلا» نيدتبلاو ير لوم هالات 0 000 نب ديعس دتوبا ليقواهللا ُدَبَعوَنأ
 سايعلا نب هللا دبع نع ماعلا ذخا دوسا ناكو نيعبانلا مالعا دحا قوك ةمبزُ نب دسشا ا

 سيلا لاقف انهاه ثناو ثدحا لاقف :ثدح سابع.نبا.ةل:لاق مههلع هللا ىضر ريع ند هللا دبعو

 ال ناكو ككتيلع ثتاطخا ناو ككاذف تبصا ىناف دهاش انأو ثدحت نأ ككيلع هللا ةيعن نم

 نءو بصخغف ككلذ هغلبف ببتك سابع ندا ىيع ايلف اينفلا فى سابع ن نيا عم بتكي ناكل

 نع قورو هلع مشبأور 00 بنوُثلا] يدم عييسو اضرع اضيا 8 ةارقلا ذخا ند هللا ىضر ساب ل

 ناضم ى ديعس ىل لاق س اننا عند ايفو لاق ءالعلا نب وربع وأو وربع ني لاما اضرع ةارقلا كيعسس

 كودلا'ىا ةعكر ”ىنارقلا 30 ديعس لاقو هينخ ىتح هسلجم نم ماق ايف نارقلا ىلع كئكسما

 دنع ةءارقب ةليل ارقيف ناضمر ر بش ىف انموي ريبج نب ديعس ناك ثككلملا دبع نب ليعمسأ لاقو ماربحلا

 نب ديز ةءارقب ةايلو دودسم ا اللا كليبححت ملأ بكر.»نا لجر هلاسو ادبا اذكه ةريغ ةءارقب ةليلو ثباث

 ند دهاجم ل 0 0 لالحلابو ءاطع يككابو بيسما قيوجحم قالطلاب
 مثدو 3 ةعيسم نب ةبنع ند هللا دبعل ابناك ةرما لوأ 5 ديعس ناكو ريبج ند ديعس هلك فكلذل ميعبجأو 0

 لخد لاقف ناسبصأ عيرات ى ىنايبصالا | منعت ونأ م ركذو ى ى ءادضدلا 0 5 ان ةدرد م كتكا

 ديعس نأ بيبح ند هي الاس بوق نب و قارعلا ىلا اهنم لحترا مث ةدم اهب ماقاو ناهبصأ

 اناايدل ليقف اةكدح ةفوكلا ىلا عجر ايلف ثدح# الف ثي دحلا نع هنولاسي ناهبصان ناكر نإ

 ديعس ن ا ا تر دل لاي د لا كب ا :كثذضتالل ىايبساب ترد

 ناورسم ند فكل 0 دنع ىلع جرح ا سبق ند كرعشالا نب 35- ند نوحر لأ كديع ريبج نيا

 كلام ن كيمو اهيلاو كو ةكمل قعلف رك محايجلا ربد نم ةباحضأ مزينأو نيحيرلا دبع لتق ايلف

 ىجبلا طسوأ نس 0 2 علا اذ دس ولا ند جاك اجلا كل ديد ثعدو ةذخاف ىرسفقلا هللا دبع ندا

 لاقف اماما كئلعجف ىبارعا الا اهب مُر سيلا ذركلا ثمدق اماريسك نب ىقش اب جامجلا هل لاقف
 انبا تيضقتساف ىبارعا الا ءاضقلل جاي ال او اولاقو ةفوكلا لها جف صقل فك اة امارر ا

 1 عورات ل, دكلج انا لاقي لد لاق 0 عطقي ال نا هرمأو ىرعشالا عئشوم يؤ أن هدب

 ككتيإر ام لوأ ىن ةجاحلا لهأ ىف اهقرفش | ءهرد فلا ةيام ككنيطعا امأ لاق :ءىلب لاق برعلا سور

 ثعشالا نبال ىقنع ىف تناكةعيب لاق 0 0 ىلي لاق اهتم ءىش للغ ككلاذلا لمت

 ا 10-60



 امى

 باتك ابنم اهبف رصق ام عيماجم ىفلاو درج مظن هلو ةفرعم هيدل تناك بتكلا لالدب فورعملا

 ملئاوحإ نم افرط دحاو لكل دروأو ميهمدقت نمو ةرصصع لدا نم ةريثك ةعايج هيف عميج ىزرخابلا

 أريثك ايش ةريغل هنع ىورو عبطاقم ادع هل دشناو ةديرخلا ىف بتاكلا دايعلا ةركذ دقو ةرعش نم اًيشو

 رعش نمو هعالطا الرثك ىلع لدب علما 56 ةانيشي, بانك“ هلو مهلاوحأو سانلا راعشا ىلع اعلطم ناكو
1 5 2 

 هلوق روكذملا ىلاعلا ا

 أدم رمت 1 درو ةذخ قرذعمو

 ماجا مفطعيو ميك تحد حربا

 اضيا ملو
 © نارسك ميج ىف تدارف هسي دخت رادعلا ةياط ثقدحا
 تايلظلا فن ضو.خ !ىنوعد ب ذعلا همف ىف ةويبعلا ءام ثلق

 ةركذ مدقملا قيشر ند نسحلا ىلع 1 لوف نم برقي ىنعملا اذهو

 اماهجلا,ةلقلا رطيتسي ؛قدجسع نوللا ريساو
 اماجللا ىزعي ال ربهملاك اعرذراذعلا ليحب قاض
 اناكنلا سس نعاس ايمراذعلا نا نظف

 امارغلا ىبلق ىف ثبنأ تابن م نا ىردامو

 اماسح تكنقلاع ةناكح الأ ميضراع ىرش نك

 ريخالا كيبلا اذه ىنعم دقعلا باتك بحاص مدر دبع ند ديحأ ريع ىبأ ةيجرن ىف قبس دقو

 ا
 رعشلا نمرسج هد ىف ىذلا بابشلا ءام ىلع َدْم
 ريالا لوفاق: كيكو ال نوال ىلإ نراقب كمر ايم

 اضيا ةرعش نمو

 اهريعس 0 سيلران دقون ةذَعت ّىبلق 0 نم قوه ثوكش

 اهرون قرحا سيمشلا داع الاولو ةحاررثكا كك قداح لاقف

 ىريطظمعلاو ىلاعت هللا هيحر برح باب ةربقمب نفدو دادغبب ةبام سيخو نيتسو نايث .ةنس رفص



 الاب

 ميرح نع ف هذإلا عفدب الو ىرقي الو فيضي نم هجو اذ سيل

 ليغ وكيلا: قير ازفلا ايااهكاكالا فتفان اياد
 ميظعتلاب ميلا اراشم تنك ن أوردق ميظع نم عت ال

 ميركلا ىبرشلا ىلع ىدعتلاب اردق صقْني ميركلا فيرشلاف

 ميرحتلاب و اهسيجتتب رسيخلا ىمر لوقعلاب رمخلا علو

 ىريعبلا ةريوعلا بيطخ ميف ليعو
 ميهصلا ف براعالا نم صبي صبيح كقحوانسل

 ميت ىلع ثبذك ايبكر سحب ىلع ثيذك دقلو

 ىف كنيار عنسلا لما كتانثلا تا قار ”يزتعلاب ةعانشلا ةقراقم قيم خيانلا رص سلا
 لخد م .نواوقتف 0 0 يينموماربمأ اب هل تلقف هلع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع مانملا

 تاببنا تحبس انأ لاثق نان "قلاب نينتحلا "فكل قع هزت 'شاوبفا نيف ىلا
 جرخف صيبا صيحراد يلا تردانف تظقيتسا مث هنت اهعيسا لاقفال' تلقف اذه. ىف ىفيصلا نا
 ىطخوا ىمف نم تجرخ ثناك نا هللاب ىلحو ءاكبلاب شبجاو قبشف اب ورلا هل هل تركذف 01

 ىندشنا مث ةذه ىئليل ىنالا اهنيظن تنك ناو دحا ىل

 جطبأ , مدلاب لاس مثك :ئكلم ايلف ةيعش انم وفعلا ناكف انكخكلم

 0 000 ناطر ةوراشالا لتقف لحي
 علم ا دات اننا! لكو انت فروافتلا اذه ةيلامتت

 0 سس لص نعخ سانا الا لاه اي 335 ردار ةكمرم ةكرحب باسو سانلا قار منال ضيم زق ايار

 0 رع 00 ةاتشلا نيتملكلا نين 1 0
 نايعبسو عبرا دين نابعش سداس ءاحبر الآ هليل د 'افو كتناكو طالتخاو هد 5ك أ صيد صيخح 53

 اذا ناكو ىل !اعن هللا ةهيحر شيرق رباقم قى : ىبرغلا تناحلا ف ىف ف دخأ| نم نفدو دادغبب ةيام سيخو

 ل ل لكس دلو نم هنأ معزب ناكو ةدلوم ظفحت ال ناك هنال ةفراجم تك دلا 3 شيعأ انآ لو د 5

 ليسا داصلا يتافب_ىفيصو ابقع زرارقلاوبا اعف .دبلو يدرعلا فحل ييبلا نسم نس
 واوسلا سنتنفو هللا ءاسلا ا ءاي اهدعبو ءافلا رسكو 0-0 نم ةانثلا الا كتم
 رشع ىنثا ىلع ناغسزوخ ميلقا نم لديلب ى ءأه مث 1 اهدعبو ابنت نم ؟انثملا :ابلا وك

 :اوهالا نم اهكسرف

 نويبطظشلا قارولا ىضوزلا: قراضتالا مسقلا ندب قلع« نب مسقلا نييك قيل اوعسا كافالولا



 امى

 ماا لدخو ا

 3- بورشملا مومشملاو بويعملا 2 ءانك طلواديح م ناوبذ روكذملا ىرسللو

 يطخلا لاق اذكه ىلاعت هللا ممحر دادغبب ةيايئلثو كي رب يس قلفإب كناكو ةريدلا
 0 اعا هللأو أو نيعبر و عمر أ ليقو ةيايثلثو نيناسو نيتنثا د نهتم معبأ قوت ةربغ لاقو هر ا ىدادغبلا

 ىلاعت هللا ةهحر ةبايثلثو نيئثسو 0 قوت هنأ 0-0 رات 00 ند

 صيخح# نورعم ا ندد دل 0 بقلملا ىييهتلا ىفيص ١) نب دعس ن د ديت نب دعس سراوفلاودا

 نازولا مي ركلا دبع نب ده ىضاقلا ىلع ىرلاب هقفن الا ناش تق ناكر وهشملا رعاشلا صيب
 لا 5 هظغل ةلازج ع عم ةبف داجاو رعشلا مظنو بدالأ هيلع .بلق هنأ الأ نالخلا لداسم ف ملكنو

 نم م ىسشسد كتتدصو 0 ذدأو ليذلا باكك 15 ب دعس وي أ ظفاحلا ةركذ ةغبلد زيويصف

 رابعشاب سائلاربخا نم ناكر اريثك السفر ايدا منع سانلاردخإو ةلئابسرو هناويد هيلع ارقو هئاعويسم
 ىيبرعلا م الكلاب الا اح تاطاغ ال ناكو مظاعتو هيل هيف ناك هنا لاقبو ميزاغل نالتخاو برعلا

 همالغ ريسف 1 نماض 9 كناكو 578 صالختال اهيلإ هجوتف لكلا نيد ةلاوح هل :ثناكو

 رسما ىلا نب ل نيدلا ءايض ذئموي وهو ةلحلا ىلاو ىلا ةاكشف هذانتسا متشو هيلع جّرعي ملف هيلا
 معلا بكف ككلذب هلم سراوفلا وبا ع دعنا ملف ةدعاسيل بابلا نايلغ ضعب هعمريست 5 ىناو اجلا

 ف اهر ادقم نوكي ايدو نينسلا ةيحص 18 طظأ فركب «اظم دقتم الدوم ا كترناكو ميئاعي

 0 0 مق ار را ندع ربك | نظا تنك لب رادقلا اذه سوفنلا
 ناك ىف قر ناكر ني ياس نسر قس لراع يتحلل تاجرا برس ا
 هللأو | ا نم هلبق 6 ذخابو ديئاعب دا هيلا ذفني نأ

 بلسلا ال بواسللا ف ةببركلا مب اهتيه باغلا دوسا دوسالا نا
 نيتاجانمو نبسارعا ىف ةللا ء ءاسنا ا ثدحت# ةمرح ىل مق ١ ! ل ل هيبلبو مسقأ هللابو

 ىتيبارسخافا معنلاريح ترسخ ىنبهرطانقلاورسجلاب ىساولو ةذه ككناحب كيلو ماقاال
 ىنالا لضفلا ,. ند 000 هيف ليعذ افحس دلقنتنو برعلا كر سبل. ناكو ' مالسلاو ةالذاو ةالذاو

 ىبارعالا نب ىلع سيئرلل امنا ةديرخلا ىدامعلا ركذو 0 اش نأ ءاهلا فرح ىف ةركذ

 ةيام سيخو نيعبرأو قبس امس قون ' ددأ ركذو ىلصومللا

 مسيل نم ةرعش ائنكبك ام كك وَط طرط لوطق' مسك داب مك

 ميلظلا لوب تنشام برشاو سب ايلا لظنحلا طرقاو ٌبسصلا ٍلكف



 ركملد

 كالا اههلع هللا ,ىضر دينجلا ربق هبنج ىلاو فورعم رهاظ ةربشو | ملعا هللاو هيلا ةربقملا ثبسنو

 ةشنرر اما اريثك ى يك يدك وب اللا رسكو ةلبتعلا ( فلا حفر ميلا مسي

 ايساوك ماظعلا ثكمب ىراىلايف ىنتذك تلاق بحلا ثوكشام اذا

 ايداشلا١بييست اناا يلمس هذاك ياما يرعب ووو يصف

 رب هيض ىف ناك رويشملا زعاشلا لادطوملا ءافرلا ىدتكلا نيرسلا نب هيحأ ني ورسسلا ك1

 رسهو ةرعش داج ىتح لزب ملو رعشلا مظنبو بدالاب عاوني كلذ عود لصولاب ناكد ىفزرطيو

 دادعت كل هتافو دعد لقتتا مث اةدم ةدنع ماقأو هدح دمو بالحب نآديح ن ن 3 دلا ليس دصقو هبق

 ىبأو دهر كب ىسبأ نيبو هنيب ن دراكو جارو ةرعش قفنو اهئاسو نم ةعايجو ىيابلاريزولا ح تاي

 .ةقرس انينقلغ ىعذاف تنل داعم 00 ندر كافل نيلصوملا 0 دلاخلا ه0 0 ديعس . نآش

 رعش نسحا ةرعُش نم هيتك اهبف سدي ن اكف برضي "1 ا م

 2 ضغبو ايميل فكش ادد منشنو 7 ىاغبو هقوس قفنبو ىهحستل ام 0 ف ديزيل 2

 5 0 كا ملا سلم طافثالا تن 20 ءاش 03 ” ةرويشلا لوألا
 ماقو لبق ةرعش 00 دقو رعشلا لوق ريغ ىلعلا نم ندع !ورظنم الو ءاور هل نكي ملو ناصو اأو

 رعش نمو مجخملا عر ل ءاموألا نيثدحملا ضعب هلمع دقو ك5 دعب داز أر مث راقرو ةيايئلث ولعن

 هلوق اهنيف هتعانص اهيفركذي ثايبا ىرسلا

 قراج اهبقث نم مناك اقص اهب قزرلا سبصاف
 ةديصق ةليج نم -- ىف ةرعش نساحم نمو

 اقيفص داع ناعيجعلا ىقكلا اذاف رفسم هجو قيقرب ىدنلاى قلي

 اقيصم ءاضغلا كرش لفمحج ىف. ىرس ناف ماقا ام لزانملا بحر

 لجتتلا ابكى ىلاش دل

 اهم حابصلا قرأ .,تنكو احبس ىجدلا اهب تيار دحالا

 0 ىناقلي ناكدق اهلمقو قيدصلا ىندسمع) كرو دفق
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 هل رازيصت هدلرمو ىلا !اعت هللا هيحر دادغبب ةيايعبرأو ةرشع ثس نس قروكذملا روباس ءافو ثناكو
 قىدايح 1 هلو دلا دايت دمو دححم قود ةبايئلثو نيثلثو كا دعقلا ىذرشع سماخ تثبشسلا

 مديحر أافوقإ ا. نورشعو ربشأ ةكسلاو ا طمع و ن مانت ةريعو ناجر ب ةيام عرأو كلذ 0 لوالا

 00 3 هيف لزغألاو آو ىاول يكعتو ة كولا ءاملا مو , لسجل ن بسلا يتقي روباسو ىلاعت هللا
 يعد هيلا ؟ ةاضللا ميدقت 0 ةداعو ىكل 2 لاق هناكذ رديتر 6ك 0 ةاكلا نال

 ءايلا نوكمسو 0 م مو ةليمملا لادا 2 ءارلا نركسو ةزمهلا 0

 هةاتعم لحق تيلح قيئد ةانعم ةردغ لاقو طظفاحلا ىنطقر اذلا ةلاقأء آل اهدعبو ابنعت نم ةانثملا

 عوض لاقو | ملعأ هللاو واح لإ ندرب دو بيلادلا ريو قيفد ةدلا مه دنع دراو ىلا ظل مهو ولحو قبقد

 ءازلأو ةزيهلاب ريشدزأ

 ىف هنامز لها ذحيوا:ناك ةقيقحلا بابزاو ةقيرطلا لاجر حا ىطقشلا:سلغملا ني رس نسحلا وبا

 ناك مناي لاقي «ةلمقركلا, تفورفم ذيئيلت ناك ةذاتساو دينججلا مسقلا ثبا لاه زدو ديحوتلا مولعو عرولا
 اي ىرس لاق ميتبلا اذه سكا هل لاقف ميد ىبص دعمو امو قورعم 8ع اعف هناكد ىف

 ءىش سيلو 00 نم ل هيف ة ايم ككحأر و ايندلا ككبيلا هللا ضغب لاقف لفورعم مت

 ف اننا هن نسيفلث ذنم لاق هنأ  ىتتحعاو .نفزورعم ثتاكرد 000 0 1 1 نم 0 ضغبأ

 كرا تييح فراق ان 00 5 1 كا 7 52 اناف هلل ديلا اقف 0-0 احنا لاك
 وهو ىطقسلا ىرس ئنلاخ ىلع اموي تلد لاق دينجل | مسقلاو هدأ 0 سانلا ن بخ ىبسفنل

 أذهو ةراح ةليل هذه ىتب :نأ اب تلاقف ةيبصلا ةدرابلا د هع د: ىكب

 نسم تلزن دق هللا قلخ نسحا نم ةيراج ثيارف ثينف ىانيع ىنتلمح هنا مث انهاه هقلعا زوكلا
 هب اكييرصت روكلا تيلوزتتو لازيللا ىف درتلا الإ ب بل نيل كلان كنا 0 املا
 ىدحا ةنس هثافو تناكو بارتلا هيلع افع ىلاح هعفرب | ل رروسكلا نزخلا تيارف دينجلا لاق ضرالا

 ليقو نب دسيحو كس ظنس رجفلا دعب 000 نم ن ,رىلخ فقيل ءاعد رآلا 6 ليقو نيسيخو

 ءارو ىزينوشلا 8 ةريقم دادغب جرات ق بيطخلا لاقو ةيزيدوشلاب نذدو دادغبب نيتي و نيسيخو

 رداقم لوشن انحويش ضعد تعيسو ىيش ثاهلا ىلع ع عي عرسم نإ م برقلاب هتوتلاب .ةفورعملا ةلداأ

 قزينوشلا ةربقس نرعت ' ةذودلا ء ارو قلا] : اريقملاوريغصلا ىريزوشلار باقيب فرعنا اهيذَك تناك شيرق

 نيثربقملا نيتاق ىدخا'ى انين .دحاو لك فدو ىزينوشلا انيبنمادخاو لكل لاقي :نيوخا اناكوريبكلا



 مما

 ةحار كلذل دجاف ىكبا تنكف بئاصم كلذ دعب ىنباصاف ةمرلاوذ ىل ليقف هنع تلاسف
 دعب 00 نيعستو 7 مدس :ةذوكلاب هثافو كنور هدأ ناكام طا ارعالا هللا لئاق تلقف

 ثلثل ثسسلا ةليل ديشرلا الافو ثناكو ةنس نوعستو ناب ةريعو 1 رشع ةينايشب ديشرلا

 ا 5 2 . شايعو ىاعت هللا اسميحر سوط مح كي ةروكذملا ها نم ةرخالا د

 ايبيلع مالكلا م كاس 2 021 0 انهت نامدارلللا ءآملا ديو

 ةييرغت قب دنس قرد“"لهاك ليني لور

 وب نب ةلودلا دضع نبرصن ىلا ةلودلا ءابب ريزو ةلودلا ٠ ءاهب بقلملاريشد درا نب روباس رصن وبا

 0 ؟لا طحم ةباث ناكر ةياردلاو ةباقكلا هيف كافيجءاسورلا لئاماو'ءارزولارناكا نام ناك اللا
 ها مهريغ 0 م القتسم انان هحاذملا دقعو ةيبتنلا تانك, ىللاعثلا روصنم وبأ ةركذ

 : هلوقب اغببلا جرفلا وبا هحدم نم

 روظحم وهو ىمول دحجو انلم لاقي ىلطم ريخان كح نامزلا ا

 روباس ء 0 كا كانا تيفو رت املا

 رف 0 يف كراخم ةرسأ 8 0 ىباربز رماد 3 ذك

 لاا

 لجو ىف لاجالاو شاجلا طبارو ةشحوم مابالا ككللا سوماب

 لكلا قراس قعمركب ىنناك نطو اني نطوا مل ضراللو ام

 لوخ اذو ليخ اذ كدنع ثحبصا هفطاعم ثنالوأرهدلا ىماول

 لطعلاب نساتسا ام ديغلل نكول نطو اضن" طاكفكلا كلود معلا

 لحكلا نع اهانغال نويعلا 09 اهب نلحك ول ناعم ن روع اى

 2 اصلا قس ارب ديا بدت يا دا رع ع فرص دق ناكو

 ابعينص ء 0 مدق اهب ت تن أم دعت ةرارولا كقلط تلك دف

 ابعوجر ار ىلا لحب ا ورك لتس كريغب تّدفف

 اهعيجضوهو كاوس ثيل نإ ةفلح ثلاو ثداع دق نالاف

 ةروهشملا ةديصقلا ىف هلوقب ىرعملا ع ءالعلا ودا داما ملعر اد دادغبب هلو

 افا لئاقالا كءارط قززلا نس .ةقيفرز ب السراد ناسا ثقكو



 امل[

 ىقةبايهتسو ةرشع سيخ ةئَس 00 هيام سيخو نيرشعو عبرأ نس ةروكذملا بيز

 هلال نب لأ نوكسو ةئانملا نيشلا جتافب ىرعشلاو ىلاعت هللا امهيحر روباسيب ةليدمد ل تىال دايخ

 اوبسنف ةاطاعتي اهدادجا نم ن 8 + ملعا الو ةعيلو هليعورعشلا ىلا ةيسنلا ةذه اهدعبو ابهعتفو
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 نيسلا نرخ

 1 , ىودعلا باطلا نب ريع نينموملا ريما نب هللا دبع نب ملاس هللا دبعويا لاقيو وريعوبا
 ةورو ةربغو هيلآ نع كور مهناقثو | - الل نيعباتلا كرا تا نم هدا ءامهقف دحا نيعيجأ مهنع

 ا دبع نب ماشهو ةيامو نأيت ةنس ]دقو ةقامو هكيسم ةيس ةنحلا ىذرخ ىف ىوتو عفان ىرهزلا هنع

 عبقبلاب هيلع ا 0 ثوم قفاوف ةنيدللا م دق مث ةنسلا كلت سانلاب 2 دق ناكو ةنيدملاب ذكموي

 ةعبرا كْعَت سانلا ىلع برضا ىموزخملا اع نب ميهربال لاق مهترثك ماشه ىار ايلف سانلا ةرثكل

 نب ملاس تبأر ريسلاو ى ىزاغملا بحاص قدك ند اا د لاقو تف دا ةعبر ١ ماع ىيسف نأالا

 ليعبإو هيدي لاعب قلخلا يلع ناك ف وصلا سلب تمن مر تنل ير اتي

 ف ةحلاسالاهللاو لاقف ككجت ارح ”نلَس هل لاقف اناس ىارق ةبعكلا فكل دبغ ني نايل لخدو
 هللا ريغ هللا ثيب

 ءايلعلاو ثيدحلا بابرا نم ناك وكلا ىدسالا طايخلا ملاس نب شابع نب ملاسركب وبا

 وباركذ بدحالا نايح ند را ىو وهو مصاع نع ثتاارقلا ىوأر دحا وهو ريهاشللا

 ىذ لوف تركذف ىننملا ةبيصم ىنتباصا شابع نب ركب وبا لاق لاق لماكلا ىف دربملا سابعلا

 .ةمرلا

 ليالبلا ين ىفقشوا ديلا نإ رم ةحار بقعي عمدلار اذنك لذ

 هللأو ةبعش لدفو ةئينك هيسا). لدقو 6-0-0 تاباكحو رابخا هل دأو 000 تيكحبو يب“ 0

 دشني هل ببجت' ىلع 0 فد 0 5 | ثبار ىتح ىنيلؤبو 0 0

 0 قايكاف ىَورح روج لحاورلا رودص نم اجوع ىل 3 اح

 لدالبلا 2 ىفشي وأ دجولا نم 5 ر بقعي عمدلا ادعت لن



 املا

 سرادمو عماج هيفو مهبرثو اسمها روبق هيفو قشمد ىلع لطم لبج نون ةذكاسلا واولا دعبو ابنتحت نم

 ديزبو اروث ناربن هيفو تاطابرو

 دقو ىقاعت هللا اك نإ ةركذ لا سيداب ن ىندرعلا دج ىجابصلا ردا داك ند فكبزرب الأ

 نرخ ف ميئرملا ةديفح ديفح ركذو ءابلا فرح ىف سداب ةديفحو نيكلب هدلو ركذ م دقن

 2 ءذلا وهو 6-3 نم ككلم نم لوأ روكذملا ىكريزو مبسن ىف عفرلا ةدنع تثيعوتدسأو ءانلا

 0 مئاقلا ىل 2 جرخ ل ةركذ مدقملا ىع جراخلا دام دبزب 0 جورخ ماي ف :[ نهي ريشأ) ظندم

 ترهان 0 ةاطعاو ابلوح ام 9 ككللمو ابكامو ليج ا وويغلا ةدلو كف

 قرح قةركذ مدقملا ىسلدنالارفعج ربتاو د كيناكو امزاص اعايش ةريسلا نسح 00

 روكذملا ىربز لتق نع قاصلا ىلجنا اًفاصت ايلف برحلا ىلا تسفا داقحاو نئاغض ميجلا
 تاكو لتقف. شرالا ىلع طقسف هسرف,دب ابك مناركذو ةيايثلثو نيتس ةنبب ناصمر بش قات كلدو
 ابعت نم 0 ءابلا نرسم ار هربزو ىلاعت هللا 00 نيبرشعو انس ركلم الدّم

 0 00 0 1 تك 0 000 ا ميلع ا

 ءانلا ينشب ثترهانثو لوفرق د دمجرت ىف ةريهلا فرح ىاهركذ م دقن دقو ءار

 ةيقيرفاب ظلنيدم ىهو اهقوذ نم انانثم ءان من سكك انام ]0 ظحوتفم ع م 1 كخناو 0 رم اخ

 اهكلم نيقنيدلا ىا ملعا الو ةديدجلا ىرمكلاو ةيردقلا ةدخارلل لاعبو ىحا ترحل و
 روكذملا بز

 نب لبس نب ديحا نب نسحلا نب نمحرلا ذبع مسقلا ىبا ثنب ايا ةرح اعدتو بنبز ديوملا ما

 هظملاع تناك ىرعشلاب فورعملا قوصلار ادلا وروباسجتلا ليعالا .تاحرجلا را

 ب ليعيسا دهم ىبا نم تعيس ةزاجاو ةياور مهنع ثذخاو -ايلعلا ,نايعأ نم ةغابيج تكرداو

 ا أرهاط ىثبا هيجو كبيره سلا اي كرات هروباسينلا رك ىبا نب مسقلا ىبا

 ىخايذاشلا هاش نب باهولا دبع مونفلا ىباو ىريشقلا نزاوه نب لا د نب معنملا دبع رفظلا
 قردخمرلا ريع نب دوت مسقلاوُبا ةمالعلاو يسراف !ارذاغلا دبع نسحلا وبا ظفاحلا اهل زاجأو مهريغو

 رشع نس روبش ضعب ىف استبتك ةزاجا ابنم انلو طافحلا تاداساا نم ايهريغو ناشكلا 8

 ةيام ثسو نايث نس رخالا عيدر ريش رشع ىداح رسعلا ةالص دعب 00 م ىدلومو ةياهتسو
 دلومو ىلاعت هللا امممحر نيدلا نبز نب نيدلا رفظم مظعملا ثكلملا اهناطلس ةسردمب لبرا .ةنيدمب
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 كيل

 انيفو ام مكدبعب اكن ةنسقنك نم ماشلاب ىنونكاسلا اهب

 انيصق دق مكدعب دعب انتم 'انك هذولا -قح اني ةشقوال

 روكذملا نيدلا بذي لا دل ىندشناو

 ككللا الو ميف مكرشب ناسنالا الف ميدقلا ملعلاب معللا ترن

 كشلاو كرشلا ناتدعلا تسْنيو ارش مكارشإ نم قزرلل دعا

 ىاعت هللا ءاش نأ ميلا فزرح َق ةركذ ىنالا ىضرفلا ناهدلا ند عاج وبا هيلا تانلكو

 لمألا| اهكاردا نءرصقب ءامعن ةيهأوم نم ىير ككاز دبز اك

 لدبلاو لاحلا ةامتلا نيبرادام هد ككابح دق الاح مللاريغال

 لثلا برضي هيف كيساب سيلا هب نيبلاعلا قحا ثناوحنلا

 ىلا ف ىنعط دقو نيدلا ا نمو

 قاهزاو لذ قاهرا اهلوط ىو مئايح لوطي نأ ىوبي ءرسلا ىرا
 قازرا كشالرايعالاو ربعا ا ىف كتمت

 قاتشاو ىوها ثنك دق امريعلا نم. ىنءاس تيزنيت ام ىناثاايلف

 قانعاريسلاو قانعالا ىلع ىنوكر,  ايلاخ كبنك اذا ىركف نإ لي

 قابطا برتلا نم اهولعي رثابفح محورو ميشنلارم ىنتركذيو

 قارباو نوم داعرا ّىناهل رجح نيعستو ئدحا ىف اناافو

 قابرت مللا ةيحرالا ك م عفان ككلفيل قايرت نولوقي

 دادغبب ةيبام سيخو نيرشع ةنس نابعُش نم نبرشعلاو سماخلا ءاعبرالا ص ةركد مثدالو تناكو

 نب ىلع نب ىلع نسحلا ىبا نب ده بلاطوياوهف روكذملا نيذلا بذبم اماو ىلاعت هللا هيحر
 ةرهاقلاب انعاينجا ناكو ةريغرعشو ةرعش نم اريثك ىندشناو هبسن ىلع ىلما اذك زاغماتلا نب لضفملا

 نيعبراو نيتنثا ةنس ةجلا ىذ نم نيرشعلا ءاعبرالا م قفونو ةيديزملا ةلحلاب .ةيام سيخو

 رعشلل ظبوار ةغللا ىف اماما ناكو ميلع ةواصلا ثرضحو ىرغصلا .ةفارقلاب دغلا حرم نقذو ةيايتو

 ةانثملا ءايلا مضو مليم ةروسكم نيس فلالا دعبو تفاعلا ف ىنويساقو ىلاعت هللا ميحر بدالاو



 م

 قيرو: بذكلاب. ىيعشلا انابمر ايلا: شاع نيا: نابا نع الو بذكلاب  ىيعشلا ةامراابل روعالا درع
 2-0 ا الافو تناك نيخيحت) مع هللا كك ةريغد لكبح ند ديحبا هعدع كقزو شيعالا نع ايز

 دعي, كواكلا ديدهتو ةدحملا ءانلا جفت ةلكيل او: .ةيفوكلاب .ةنابمو شايل فبلث عانس 0

 ظةعصعص نب رماع نب ةعيبر مهسأو ءاكبلا ىلا ةبسنلا ةذهو اهنحت نم ةانثم ءءا ةدوديملا ةزسبملا

 ةركذ وسمير ربع ءاكبلا كف

 ىدادغبلا نيدلا جانت بقلملا.ىدنكلا ديعس نب نسحلا ند ديز. نب نسحلا ني ديز نييلاوبا
 واعو بادالا نونف يف ةرصع دحوا ناكبيدالا ىوبجنلا ىرقملا ةافولاو رادلا ىقشمدلا اشنملاو دلوملا
 فيرشلا ميذم مهنع دخاو عيوش لج ىقل دق دق نآكو هفصو ىف بانطالا نع ىنغد هتربشو عايسلا

 هبابش ىف دادغب نعرفاسو ىقيلاوجلا روصنموباو باشخلا نب ده وباو ىرج يشلا نب تاداعسلاوبأ

 رذاسبو عيلخلا عاتي ناكو ةدم بيلح نطوتساو ةيام سيخو. نيتسو ثلذ ةنس ابب ةدبع رخاو

 ناهاش نب ةاش عورف نيدلا زعريمالا بحصو قشمد ىلا لقتنا مث ابيلا دوعيو مورلا دالب ىلا هب
 هتبحص ىرفاسو ةدنع مدقنو هب ضتخاو بوب نب شوي نيدلا حالص ناطاسلا ىخا نداوهو ةاش

 سانلا «دضقو أنةطولطساو: قششد !نلا"ةاغو ختم لكاس اخ بحتكا وم طلق او ةيرتمللا زابذلا للا
 ادعاق ثنك لاق هنا هناا دحا ىنربتخأو ريبك مجخملا ىنورح ىلع ةخيشم بانك هلو هنع اوذخاو
 روبشملا مامالا ىرشعهمرلا 0 هدنع نم جرخ دقو دادغبب ىوجتلا باشخلا ند دهن ىيا باب ىلع

 اذه ىنولوقي سانلاو 0 ع نم تطقس تناك هيلجر ىدحا نال بشخ نواج. ىف ىشيب وهو

 اباستكا مهرثكاو هناسز يا نيبحلا ءالسف ملعا قوبل ١١ ناكا طف لت ل قينو ىرمصتمرلا
 نييفلتو تلفاغلفل 50 انيلع مدق ل ازتغالاب اققجتم ْن اكو مهوالْسف متخ هبو انك ىلع اعالطاو
 نم ةغللا بتك ضعب ميلع اثراق نيترم ىقيلاوجلا روصنملا ىبا انخبش دنع مقيارو ةيام سيخو
 ىتربخاو انعو هنع هللا افع ةياور الو انقل معلا نم ةدنع ام ىلع هل نكي مل منال اهل ازبجتسسو اهمجتاوف
 ىلا بتكرلاق ةبيورحملا ةرهاقلاب نييخلا ناد يورعمل دمج 00 يدل ابي ير كلا
 فاينإ ةايعر نفر وود ىبا كانتكلا نيدلا جان عيشلا

 انيد, ككدنبع ءافو ىبم اننسشام دق ظفاحملا بحاضلا:اننيا
 ليلا .قوشرطب عكبابل. لمه + مكللل قولا نهر ماشلاب نيل
 انيلَع متقررايب متبلغو مكاع انمرح ايب.انبلنغ دق

 انيدل,ككارن٠ نأ نع متزجعو مكبيدل انورت نأ نغ انروعف

 انفورذق ايييك ميي_ قلاوءدببعلا ظفح نم.دبع.هللا,ظفح



 ٠ ماا

 رع رادلاو“ دولا ئقشمدلا ل لسا اولا والحلا نيان فيورعللا باطخ . نب ءافولا ىبا نبا

 منك ما 2 انل' لقف اب نزحدانلا زيجتتو اهريجت

 ةروكذملا ةديصقلا ىلع هفقواف روكذنلا مورظم نب نيدلا لايجتت عّهتجا لصوملا نم عجر امل هنا
 روكذملا ىوالحلا نبأ كك كلق نبروكذملا نيتيسلا هيلا بتكف روكذملا كينلا ابنم هيكعاف

 اداوج ارعاش ناكو نييلا كولف دحا ىكياصلا ديجا نب ابس ىعادلا ف مسقلا نبا لوق ىلا رظني

 ةديصق نم

 0 سا ىلع 6 اجأ اطفال نبا قريبا كبج دم ايلا

 ل 3 اذ ىلام سس أر اذهف ”ءاطع قندا در ادن

 هدام سيخو 3 ىدخخا ضيتشل ى دي يلا ارعذ سماخ تك دالوم نآزو م !| ند :دلا اد قنربخأو

 وهو ملعا هللاو ةكم نم برقلاب وهو. ةلخا ىداوي دلو,هنا ئرخخا ةرم ىلا:لاقو ىلاعت هللا اهسرح ةكيب

 ةركذ ىتايسو ةرفص ىبا ند: بليا ىلا هبسن, نأ ىئنريخاو ةزوصلا هذه لع ىلع هبسن الما ىذلا

 همودخ» ثوم دعب ةراد ىف اعطقنم ةويحلا ديف وهو 00 ةذه 00 ثنكو ىلاعت هللا ءاش نأ

 عبار أ سييل يلا ف هتودح ناكو دكا هن ماسي د دكي مل ميظع ضربم ةرهاقلاو رصمب :لاضخ امذ مث

 ماقاف ملا 00 نهم روكذملا ن نيدلا م 17 ناكو ا نبيسيخو ا لاوش نم نبرشعلاو

 دعب عل نم نذدو ةروكذملا قا نم ةدعق 1| كت عمار ٍدجالا م برغل ليش قود من امايأ هد :

 اه ترد 2 0 هللا ة ىمفاشلا مامالا .ةبق نم برقلاب مدرب ىرغصلا هفارقلاب ريظلا ةواص

 ىلا تيبصم ضرإلا نم ثللبا املو ىلاعت للا هيحر ضرملاب ىلاغتشال هيلع ةرلصلا ىل قفني ملو ةيلبقلا
 اتنين فسأل هدول نارقلا نم اه دنع كتتارقو ةيلع تثيحرتو هثرزو هتدرد

 نسم مث ةعصعص نب رماع ىنب نم ىرداعلا ىسيعلا رماع نب ليفط نب هللا دبع ى نب دايز دهوبا

 نب ككللا دنع هنع اهاورو- قحسا نب دي نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريس ىور ءاكبلا ىنن

 ف 0 ملع 7 ظةقن اقودصم ناكو فوك روكذللا ف اكل أو طبلا كيسنو انتر ىذلا ماشه

 :رشا دايز لاق هنا ميكو نع خبرات" 6-1 ذو هبانتك نم عضاوم يف ملسمو داببججلا باتتك
 8-5 عيكو لاق لاف ىراخبلا نع دباَتُك ىف لاقف ىدمرتلا ا ضوو اكيداكلا ف بذكي نآ ن
 ف ىزامخبلا ةركذ املا هيف عيكو لقب مل مه كيل ثيدعلا ف بدك مقرش ىلع هللا: دنع 07

 نع اجرخ# مل ايك ملسالو ادحاو ايدح هنع ىراختبلا رخ ام كيضاكلاب عيكو ةامر ولو مضر ات



 هسفنل اضيا ىندشناو

 ااا

 ىضرلاولخ ىعناماب

 اسيل كك يهز اذانا

 ًطاتخاو ىحور جرام
 طسبنأ امو مل ىنح

 طف تمر اه كك يك

 طيلا كاذ نم تنأام
 طسبو ىلوذع دلع
 طخ غدصلا ككاذواول

 د لاك

 طقف مينفج روكف

 مد

 طخسلا رم ىجحتامو

 طلغ تملا ىف ثومأ

 ةنيزم ىل كنك دوجال
 نوف امنا سعف ع ذكتلا لي فرك
 ذر نع ككريمض لاساف

 هث نم و 5 ٠
 ةلجب مج مسبب قع ىد

 ايهو نيتيب ىوس ابهنم ىرطاخ ىلع قلعي مل انايبأ هسفنل اضيا ىندشناو
 عك ذا رايو يلق ني يفرشلا

 ككل مل ام ملاعلا فى مئام ةيشمم نم فكسك قى ةككلام

 وئانلا ديان ةوتحولزدقك ا وهو' ةناؤرد ةناورا عز اعلاو ع لبسلا لاقج اكول سويضادرك كف
 ا ىلا نيسحلا وبا نيدلا لايخ ىنربخأو هعيطاقم ركذ نم راثكالا ا هةجاح الف

 هدد اصيصخ ناكو هيلا تسك لاك ىقاكت هللا ء 2 نآاع ءابلاأ فرح ىف ةركذ

 ريخ لكل ٌتحرب م الْعاو 8 هلع عباتت دقو لوقا

 ربهز نم مركاب نخامف دود امرك اورتك دلل

 ناكامل ملاصلا ثكلملا همودخ» ةبج نم الوسر لصومللا ىلا هجوت هناروكذملا نيدلا ءاهب ىنربخاو
 ديم ند ديحا سابعلا ونا نيدلا "نرش ريم ا,انح اص ديمو ليوا مالم قاكدنار رسال ا
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 هيليع سجرن اي ثناو



 اا

 هللا همحر ابيب نفدو نيقص ىلا ليحو بلح ةبام سيخو نيئثلثو نيتنثا ةهنس ناضمر سداس

 نزورعم ا هلبق روكذملا 0 نيدلا داع ند دودوم نيد دلا بلق نب ىكنز نيدلا دامع عفلاوبا

 رون ند ليعيش نيدلا رون 0 فكل انإأ ديع ندا دعب بلح ككلام نق ناكر [ينس مي

 ناطاسلا نا مث ةيام سيخو ا سجس رع ارق لاصلا# ةو تناكو ىكدز نب دوج نبد دلا

 ةدس فى اهرصاحو بلح ىلع للرَ ىلاعت هللا ا تنبأ ع ند .فسوبإ نيدلا جالص رصانلا تىكللاملا

 ككلثو راجتس روكذملا ىكنز نيدلا دايع ضوع دنأ 2 اع قافنالا عقورمالا رخآو نبدكيسو عسسل

 ىلا ىكنز لقتناو ةبام سيخو نيعبسو عسل .ةلس رفص ىف ككلذو بلح منم نخاو ىجحاونلا

 ىلاعن هللا هيحر ةيام سيخو نيعسنو عبرأ نس محملا ىف ع نأ ىلا اهب لزب م اور ايذس

 ىبلع#ل] مصاع نب روصنم ند رفعج .نم نسعلا ند ىع# نب ىلع نذ دهم نب ريهز لضفلا وبا

 ةورم مهربكا نمو اطخو ارشنو امظن مهنسحاو هرصع ءالسشف نم بتاكلا نيدلا ءاهب بقلملا ئكنعلا
 لماكلا ثكلملا نب بويا يتفلا ىبا نيدلا مين يلاصلا ككلملا ناطاسلا ةمدخب لصنا دق ناك
 ةئيدم سلاصلا كلما ف كلت لأ ىلا اه ماقأو ع ذبل ىلا تال رو ةيرّصلاراندلاب

 علاصلا قعللا لاك ونشلا فتناكلل تيجانا أ د ا
 زر هانلا: فعلا ايعبارؤل ويلك ناقل اودع قرفشو سلبان ىلعوهو ةركسع هناخو قشمد هنع تجرخو
 هبحاصل ةظفاحم سليانب روكدلاريهز نيدلا ٠ ءابب م افاف كركلا ةعلقن هلقتعاو كركلا بحاتص دواد
 اهيلا مدقو ةيرصللا ايدلا ثكلمو يلاصلا تكللأ يرخ ىتح فكلذ ىلع ملو ةزيغب لصتي ملو
 ةمجرد ىف روكذم لصفلا اذهو ةداليشتو نيئاثو ع عبس نس ةدعقلا ىذ رخاوا ف كنذو متمدخ ىف

 تنك هل هب مطيعيشلا لب ةواراق ارضايا يتلا تنكو كانه رظنبف ذه لماكلا كلل ا ةبنا
 ةضابرلا ةرثكو قالخالا مراكم نم منع تعيس ام قوف منيارو مب تعينجا لضو ايلف منع عبسا
 هلك اذه عمو ةريغ ىفخلا كرس ع علطي ال هدنع ردقلا ر يبك هبحاص نم انكيتم ناكو اياجسلا ةثامدو
 أريثك ىتدشناو هثرافس لتيجو متط كاس نسمح اليتكاقلع عفنو ريخلاب الا ةدنع طسوتي ال ناك مناف

 هلوق هيندشنا اممف ةرعش نم

 ريض كيلعايف ىلص نسحلا ةضور اي
 ريهراهب سيل 9-5 تنبار لثف



 مبذ

 ةدلاو فورعملا روضنملا ككلياب ٌبقلملا هللا دبع نب رقنس قا نب ىكنز نيدلا دايع دوجلا وبا

 نيمدقتملا ءارمالا نم ناكو ةزمهلا فرح ىف ميباركذ مدقنا دقو لصوملا بحاص ناك بجاحلاب

 نيرشعو ىدحا ةنس ىف دادغب ديالو قوجلسلا ةاشكلم نب دعت نب دوج ناطلسلا ميلا ضوفو

 اهبمسح دوهسم ةدلو اضيا قوتو ةزههلا فرح ىروكذملا ىقسربلا رقنس قا لتق ايل ناكو ةيايسمخو
 ةقدص نب سيبد ىلا لضوملا ميلستي ناسارخ نم دوهت ناطلسلا هوسرم درو هنايجرلأ ىةانركذ

 فرعي ةلزنملاريبك ريمآ لصوم اب ناكو ريسيلل سفن ال ةركذ م دقن دقو ةلحلا بحاص ىذدسالا

 اطسفن هت دك دالعلا عمطف ىقسربلا 5 هيج نم اهرومأ ىوتمو سلا ٌدعلق طظوؤجتسم وهو لواجلاب

 ده نيدلا حالص دو قروزر<شلا | مسقلا ند ىلع نسحلا ابا نيدلا 8 دادغب ىلا لسراف ابكلش

 :ليعشساال لاق سيبد ةيلون ا دشرتسملا م امالا ادجو اهيلا الصو ايلف هثدعاف ربرقتل ىقاسيغبلا

 ميلع دشرتسملا رابتخا عقو امرخاو تكلذ ىف دوه ناطلسلا نيبو هنيب لئاسرلا تددرتو اذه ىلا

 فق ثبدحلا نو ن 1 ييسر لصوملا نم نيلصاولا ن ملوسرلا ىعدتساف روكذملا ىكنز دلو

 فلا ةيام ملام نم 0 ككلذ ىلع هل لدبو الام ن اظلسلل انمضو .تكلد العغف ىكنرل دالبلا

 ىدحا ةنس ناضمر ربش رشاع ىف املخدو اهيلستو لصوملا ىلا ىكنز هجونو سيبدرما لطبف رانيد

 قى ناك لصوللا ىلآ ه هلاقتنا نأ ليف دقو مهراث ىف ىبييقعلا نبا لاق اذك ةبايسيخو نيرشعو

 ىخكنز دلقن املو ىلاعت هللا ما نانا 15 يلو اا نيرشعو نيئنثا نس

 اذهلف اهبيتريل ىجافخلاب فورعملا ء اش جورفو نالسر برأ كلا هنذلو دوه ناطاسلا هيلا ملس لصوملا

 دنع ميجحلا قرح ىن كلذ رك مدا اور رسال 0 ىتلاو»ه كانالا نال كانا هل ليف

 نيرشعلاو سماخلا ثسسلا م اهرلا ينو دالبلا نم لصوملا ىلاو ام ىلع ىكنز ىوتسا مثرقجركذ

 علق ىلا مجون م ىنمرالا نيلسوجل تمن يام سيخو نيئلذو عم عسن .ةنس ةرخالا ىدايج نم

 اهذخا ىلع فرشاو اهرداحف ككلام نب ىلع نسحلا وبا ةلودلا بتم نر و ابكلموربعج

 ممداخ هلق الوئاقم ةبام سيخو نيعبرأو ىدحا دنس رجطلا روت سماخ :اعنرالا منيب عسل

 مهع)ر ف رجلا لد نيدلاز دا. جكيش ركذو ى لاعت هللا همحر نيفصب نفدو , اليل مشارف ىلع مْ انوهو

 ةدلاو 0 كر ' مدقلا دقو نينس رشع ا راك ةدلاو لتقف امل روكذمإلا ىك اا

 نوكسو ءافلأ ادي دشتو ةليفملا داضلا و ديسكو قيفصوا ةب اعنا 00 اوم نوكيف هنايجرلأ ىف

 اهنا الا ربعج ةعلق نم برقلاب ثتارفلا ءىطاش ىلع ضرأ ىهو نون اهدعبو ابحت نم ةانثملا ءايلا

 عضوسم ىف دبشم اهيفو لقاوا م سرف رادقم 2 ةظينارفلا ةريزجلارب ىفربعج علقو 0 رد

 ىسبأ نب ةيوعمو مبجو هللا رك بلاط ىباأ نب ىلع نيد ىنلا ةروهشملا اهي تناك ىنلا ةءعفولا

 مهم اهب اولتقو ةعقولا 0 رح مييلع اللا ىضر .ةباحصلا نم ةعايج روق ضرالا ةذبهبو نيقس



 24غ

 ا مالك ىاراد ابنم ةريثك رود مدي رمأ دق روصنملا ناكو حور رفظ بابسا ربكا ناكو باك

 روصنملا ىلا
 0 ةراودو ةراد مدص اند ةاثق حش وعد ىبنلا م مح انكياناغو

 ةرارفرقيب امو ترقف : كيلا اهداقعا نرتلا نسانيبف

 ةرادج هيلع ىوتحا ام مكّدبع اوريعاف ابلك ضرالا مكك

 لبقاف همودقب ةئلبتلاو مالسلل ةمالد وبا هيلع لخد دادغب ىلا ىرلا نمروصنملا نب ىدبملا مدق اذ

 نينمولا ريما اي لاقف ةمالد ابا اب ثنا فيكو هل لاقو ىدبملا هيلع

 رفو وذ ثناو قارعلا ىرقب ايباس ككتيار نمل ثفلح ىنا
 ىرجه ايهارد ندحتتللو دايحم ىبنلا ىلع نيلصتل

 ايبنيب قرفي ال ناتملك اسبذا تككادف هللا ىنلعج لاقف الف ةيناثلا امأو ىلوالا امأ ىدبلا لاقف

 لاقف ةمالد ابا اب نالا مق هل لاقف مدآرد ىلمف ةرجح طسبو و دعقف مهأر د دمالد ىبارج المي لاقف

 راما مو ماق مل ع ل 3 موفأو مهاردلا ليشا ىتح نينمولا ريما اب ىديمق قرخ#»

 نيتسو دج تنس هنافو كن اكو نيثدحلا ر عشر احا ف عرابلا ةنانكرلت مجم - ةركذو ةريثك

 ةمالدو ةيامو نيعبس ةنس ديشرلا ةب و تمناكو ديشرلا مايا ىلا شاع هنا لاقيو ىلاعت هللا همحر ةبامو

 كيتشن لوالاو ةدحملا ءاملاب دبز مهسأ ليقو ا نوتجسو تازلا في دن 0

 اد انييَط ىعدتساف ةدلو ضرم هنأ نا ابخأ نمو نو اهدعيو واو هل نوكس 0 م ىلإ يتب 0

 ئدوبهيلا نالف ىلع عذا نكلو ٍككيطعن ءىش اندنع امهللاو هل لاق.ى رب  انيلذ امولعم 1 هل طرش

 ةفوكلاب ىضاقلا ىلا بيبطلا ىسضيف 32 ذي دبش يداي اناو لعجلا رادقمب ريثك لام اذ 0

 2 متل عمل لأ ليك ظمو شا ند هللا دنع لبدقو ىلبل ى ند نيحرلا دنع نب 2-35 ناكو نكد

 ةمالد 5 مرا جرخو ظنيب ىلل اقف 0 غلبملا ككلذب هيلع ىعداو روكذملا

 هلوخد لبق زيلهدلا ىف دشناف ةيكرتلاب ىضاقلا هبلاطي نأ ةمالدوبا فناخو سلجملا ىلا لخدف ةدلوو

 ىضاقلا هعيسب ثيحب

 ثثابنلا ثكلذ نيك موق ملعيل مهراش تبن ىرب اوفيس ناو
 مرغ مث دلوبقم كك ابشو عومسم كمالك مل لاقف ةداهشلا ابذاو ىضاقلا ىدي نيد أرضح مل

 نيتحلصلا نبد عمجت هذ انننل نم اًقوخ انيدداك درب نك ةككم) امو 06 ا قلطاو 3ك نم غلبملا

 ةريثك ةرداونو هلام نم مرغلا نسيحعحت



 مرح

 دج نم ثوملا تبح انا ثرا ملو مكتروأ كثرلاديح تاينلا نإ

 دسجلاو مورلا نيب قرفي ايم هيلعا ءادعالا ىلاوندلا نا

 ودع ىل ازربت ال كل ايف لاق هنع لتاقأل لاق ناطلسلا قزر ذخات اذا لاقو نجرخبل هيلع مسقاف
 لب ناطلسلا نع لتقا نا طرشلا امو ىضم نيب ثقعل هيلا ثجرخ ناريمالا اهيا لاقف هللا

 ةمالدوبا ىار ايلف كلذ نود لتقنوا ةرسان وا هلتقتف ميلا نجرختل مور قلعكف مدع لئاقا

 بئلذب هل رماف ةداوزلا نم هبف ديالو ةرخالا مايا نم موي لوا اذه نا ملعتر مالا اهيا لاق هنم تجحلا

 در و درا ال د كلل ةييطسو يلو ةجاجد ىلع ايوطم ايفر ذخاف
 ةئم بلطيو هظحاليسراغلاو نادبملا يف اجبلم ناكو جمرلاب ببعليو لوح لبقاف داوج سرف هننحت
 ءيساو لجعت ال لجرلل 3 مق ةمالد وبأ .ديغاف ليللاكر اهلاو يلع ليج اكد, اذأ 6 ةرغ

 انآ لاق ميملا ام لاقو هلياقم فقوف مهم ىف ثكتبتا اهناف كيلا نيبقلا ثايلك هللا ثكافاع ىنم

 كلايبهلاف "تكتم شو ثككتقابلا تيار كلو تكلتاقال الو كلتقال ثجرخ ام لاقف كباحصا

 ىلاعت هللا ةكرب ىلع لف لاق انلاتق نم نسحاوه ام ىلع كلدال ىناو اقيدص ىل نوكت نا

 نابسارخ نم انيلع لاف زم دك هكر رامط لادم تك د 3 تيب دق كارا لاك

 ملف اين برقلاب ريين ءامريدغ أذهو ىلينملا ميت ايك كلقنو ابا أرشو ايحلو أزبخ ىعم ن رأ قارعلاو

 درطتسا انا اه لاقف ىلما ةياغ اذه لاقف بارعالا ٠ انتحل نم 0 ل منرثاو سظصن هيلا ان
 0 هدجب الف ةمالد ابا بلظنتي حفر العفف ناعطلا قلح نم 1 نم جرد ”* جنح ىعبتاف ككل

 ثيلع ايك احور نا ةمالدوب! امل لاق ىناسارععلا سفن ثباط انيلف هدجت الف اهسراف بلظت

 2 ابكرمو اداوج اسرفو ةرخاف ةعاخ ثكل لذبي هناو 5 بلبملا نياب ثكبسحو مار 11

 كحكتل ندا يكل ىعم ههئاخ !ذهو ءاطعلا رثكا ف كك ككلزني ناو ةيردرب ةبراجو ًالبوط احم هد كاني

 يلع ىاخ# لكلاف ككلدا عدو ىعمرسو هللارختسا لاقف ىلايعو ىلهاب عنصا امو ثكحبو لاق

 ةمالد ابا اي لاقف مور ىلع اهجه ركسعلا ٠ ءآرو خرم امد تح اراسف هللا ةكري ىلع 0

 اسفن مب ثبط ايف ىمد كك ة. اماو هتقطا ايف لجرلا 0 فكتحاح ىف لاق كتنك نان

 ككنع مل تلدب دقو ثكمركر يسا مب ثكنيناو ثفطان دقو هيلع مدقا ملف ابئاخ عوجرلا اماو

 الو دعب ىلع ىلها لجرلا لاق. ملها لقنت. لاق !ذامس:لاقب ىل قثو اذا ىصْتم لاقف ثيكو ثيك

 03 تادجورلا قالطب اعربشم ككل فلجاو فكحفابم) كدي ددما نيكلوزىالا ميلقن ىننكمي

 قووؤ ةدهاعو مل فلح# تققدص لاق اءلقن ككعفلب م ابقالطد: تفاح اذاأ فا مل ناف ككنوخا

 1| مهف ىكنيو ةينابيارخلا لتاقي ىناسارخلا مهعم بلقناو هيلع دازو ةمالدوبأ هنيض اهب مل
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 سفر

 ند رفعج 0 فودو ىلاعت هللا انتحل 0 0 دا 0 َى 1 ةردشع ك1 اهثافو

 نب ةميذج نب ببيؤذ نب لهذ نب ليكم نب سيف نب ميلس نب سبق ند ليذهلا ندرفز ليذبلاوبا
 نب سايلا نب ةخباط نب 3 نب رم نب مييث نب ورمع نب ربنعلا نب بدنج نب روجتح نب وريع
 عم: ناكر ةذاغلاوزملغلا نيتك مليجتانق ناك قفنعتلا هففلا| ىورسعلا) ناندع نيكتعم نينرارث نبرسم
 هيكل راورتخ لا « لطمر ةهقياملا | !باحصا (نراق رهو ئارلا ملح اق ىردعلا تاهما
 للا هي ةيامو ع ىسيححلاو ناد دجسلا 1 ف 5 قوثو ةبامو رشع 0 ةدلومو نابصأ ع ليذهلا

 ءايلا نوكسو ةيجعملا كاذب ارتفو ء ءاهلا م ضب ليذهلاو ءار اهدعبو ءافلا م ءازلا مصب رفزو قلاع

 مال اهدعبو انتحل نم انانثملا

 ىروجلا ند جرفلاوبا ظفامحلا ركذو مظنو بداو ثتاياكحو رداون بحاص ناك ىنوجلا ند دنز ةمالدودا

 مع دكا روصملا رفعجح ى 0 قوت دنأ 5 داون نمو ادبع ايشبح ذوسأ ناك هنأ ش 1 غلا ربونت بانك ت

 لاقف منم اببرق سلجو ةمالدو 100 1 كك "؟ اهدقفل م 00 لجو اب اهتزانج رصعف

 1 بحبضف د 3 مع ا لاقفر ءقلا 0 راكبا | 0 كورددعأ ام تككحدو روضملا هلأ

 0 0 0 0 ظجوز ةي 3 ا بلا ةذه

 ذمموب ناكو ملعد نب ديعس ىلا بتك دمالد ابا نأ ةرصبيلا رابخا باتك ىف ةش نساركذو ةردان
 لا خب قدا عمددادغب مديل ا لظرارا رن اجراق دنا كر نت

 ميحرلا هللا رمح دو فكيلتع مالس لقفريمالا هام اذا

 ميرغ نم سبق بارعالا نم ميرغ ىلف كتاذ دعب امو
0 

 ميهن ىلب ويش ظ5 تتلو نكلو اب تيوتا اقف مهارد

 شوسيبجسلا برح ىلا جرف ةرصبلا ىلع ايلاو ىبلهبلا مثاح نب حور ناكو بلط ام يلعد مل ريسف

 ةمالدوبأ دشناف هقعب ملف ةافعتساف همزلاف عنتماف هثزرابيب ةمالد ىبا

 دساونب ىب ىرخبف لاتقلا ىلا ىتمدقم نا جوزي ذوعا ىنا
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 هارلا فرخ

 ريبزلا نب هللا دبع نب ثباث نب بعصم نب هللا دبع نب ركبوبا هتينكو راكب نب ريبزلا هللا دبعويا
 ىلاعت هللا اهرح ةكحبب ءاضقلا ىلوثو ءايلعلا نايعا نم ناكىريبدزلا ىدسالا ئشرقلا ماعلا نبا
 اظئانلا داهثعا هيلدو اريثك ايش اهبف عيج دقو شبرق باسنا باتك ابنم ةعفانلا تنك وخال

 0 ظنببع نبا نع كور هلضفو هعالطأ كل تبلد در |[ فلكم ةربغ هلو نييش ييشرقلا بسن ةفرعم

 لعل اكل ضاق وهو هاكولا ٌةوكو امد هربغو اذ هللاك د نباو ىنيوزقلا ةجام ن ردا هنع ىورو هتقبط

 عدرأ ةر-يسعو نيتيامو نيسيخو ثس ظنس ا قد" نم نيف لاجل عسدل لبقو عيبسل دحالا

 ىلاعت هللا ةيحو ةيامو نوعستو سيخ نس ةدلاو فوتو ىقاعت هللا مسير للش نونايثو

 مأو- ىلإ ني رتبزلا نس ردتلا نب مصاع ن د هللا دبع ند ناييلس ند ديحا نيريبزلا هللا ديعوبأ

 بهذهلل اظفاح ايس: .ردمو ةرصع ف ةرصبلا لدا مام هأ ناك ىرصبلا ىريبزلاب فورعملا ىفاشلا هيقفلا

 راتلا نانس نب دهتو بدول ناييلس ند دو 5 نع ابن ثدحو دادغب 56 كالا ن 2

 ند ىلعو ىركسلا نارشب نبريعو ريسفتلا بحاص ش ذاقنلا هنغ درو ممخ د 'و ديلول 7 ند ميهربأو

 هقفلا ىف ىناكلا اهنم ةريثك ثافنصم هلو ىبعأ ناكو ةداورلا سيحص ئقث ناكو مهوحتو راسمسلا نوره

 ةضاير باتكو ةراختسالاو ةراشتسالا باتكو ةيادهلا باتكو ةروعلا رتس باتكو ةينلا باتكو

 ةيبامثلثو نيرشعلا لبق قوثو ةثببرغ ةوجو بسهذمللا ف علو ككلذريغو ةرامالا بائكو ملعتملا

 ىقااعت هللا مهحر

 سابعلا سس هللا دبع ند ىلع ند ده نب هلل دبع روصنملار ةعج ى نب رفعج ثنب ةديبز رفعج مأ

 رجخ لعفو ريثك ار اهل ناكو ديشرل ١ نوره ند نا 0 0 عض مشاه ند بلطما دبع نا

 1 جرفلاوبا ريش ذلا لاق ابحرش ىلا ةجاح الف ةروبشم اهقيرط ىف هتديتعا امو ابهجح ىف 1

 كر دد مهدنع ةيوارلا لكك < نأ دعب الا د كمَم كدا كرش انآ باقلالا كم انتك 0 وجلا

 ةعبليغو علا ن 1 اجلا نم متلغلغ ىنتح رخيدصلا تودنو لابجلا طع لايمأ ةرشع ءالا 50

 رانبدب ساف ةبرض تتناكولو ابلمعا تلاقفا# 'ريثك ةقفن كمزلي اهليكو اهل لاقف ناتسبلا 5 ةيقع

 ا دريصق ىف عمسلا ناكو نارقلا رشغ درو ةدحأو لكلو:ن ارقلأ ع ناطفح# هب 0 راج ةبام اهل ناك هنأو

 انة صضاسبل ةديبز روكملا رفعج ودا اهدج اهبقلو زبزعلا ظمأ 0 و نارقلا الارق نم ليلا



 اا

 ىلوو داوبجالا ءامرتكلا نم روكذملا حور ناك ىلاعت هللا ءاشب نأ ميملا:فرح ىف .بلبملا ةدج ركذ
 ىبال الا اذه لثم قفني مل هنا لاقيو ديشرلاو ئداهلاو ىدبملاو روصنملاو افسلا ءافلخلا نم ةسيخل
 الإ, تضر يلج اتسجفوزاعو زكيز عيبالطا ملمبو اكيلعا وللا قلي هللا لولو (كو.دنافءىرعتالا لزم
 د دو را كمل دنس روصملا رفعج ى دأ ند 6-0 اهابآ هالو دتسلا] ىلع ايلاو حور ناكو مهنع

 نس دنسلا نع "0 مل ةيامو نيئاس نس 1 ىلو هنا ليقو فرك فالك لوا, هالو دق ناكو

 ءاناثلا مو-» دبزبإ فوت ايلف ةيقيرفا ىلع ابلأو أو حور و وخأ ديزي, ناكو ةرصبلا ةالو مث ةيامو نيكسو ىدحا

 باس نفدو ناوريقلا دنيدم ى ةيقبر ذاب ةبامو نيعبس ظنس ناصمر ريش نم ثيقد ذليل ةرشع ىتنثال

 ىربق نيد نع ام دعبأ ام ٌةيقي رذأ لها لاق ريشا ةفاثو دمحم ةرشع سيخ اهيلع الإ ماقأ ناكو ملس

 3 قكاقر 0 0 دس تا لزع ديشرلا 3 قئناو انه اذهو دنسلاب ةاخأ َك ا نيذم

 رحاف ف ديزي 3 عم 1 21 نيعبسو عب 3 نس ناضمر ريش نم تيقب ةليل ةرشع ىدحال اب

 رتهارر كدلا هيرو نات دنلا اهيييحر كءاننلا فكلذ نحن, قافثالا اذه نم ينل 0
 ىيلسلا ديسأ نب د ديزي, حدم ةعيبر ناكو هب هيلا نسحاف قرلا ىدسالا ثباث نب ةعيب ةعيبر ةدصق ىذلا

 ابتلبج نم ىلا هناديصقب ى 1 ديزب وجو متاح ن نب ديزي حدمب 00 هقح ىف ديزي رصقف

 0 كار غالاو 00 0 ىدنلا ق.يىنيدبزيلا نيد ام ناكل

 5 1 أ 0 00 قا 0 6 الف

 مدان نس متيماس نا عرقتف متاح نبا ماسنال ديسا نباايف

 ل ا ةضوخ كسفن ثفلك نا رحبلا وه
 ملاح ىناماوا ٍلاخ ىناسما  ةهافس ميلس ىفادجم ثينيت

 مثازخلاب مكل فكاذاق بترحلا فن“ رع ل لا ايضا الأ

 اهتلمج نم اتايبا ةعيبر .ليعف الوا هقح :ىرصق ناكو ردقلا !ذه اينم ىفكبوا ةلبوط ئيهو

 متاح ندا لاوذ نم نينح ىنجحب اعجار رمددلا ةرارسككا الو فار |

 ف : ,ظنيف ىبلهملا ده ىباربزولا دج روكذملا ددزب و عال ناسحالا ىف ذ غلابو 1 نطوف داعف

 موك ل
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 ضر

 ءادرو ليوارسو اصييقو ةماسعو ءابق ثناكو اههرد رشع ىنثاب بطخ# وهوزبزعلا دبع نب ريع بايث
 صخش ةدنعركذ دقو ناورم ند :فكشلال) دبع دنع امود ناكو تاياكدو رابخأ نعم هلو ةوسنلقو نيفخو

 عاقياب مه منم هللا منكما ايلف نعئصالو هب نلعفال هنم هللا ىننكما نا هلا ككلذلا ع لاعج را
 كبح م كفكشلل هللا عنص دق نينموملأرب دهَأ اب 1 ! لاقفروك 0 0 بح ءاجر طفلا 0 مس لعفلا

 ناكو ظيامو ةرشع ى 2 هتافو ثناكو علل نسحأو تع 0 نم هللا بمح بحت ام عنصاخ

 انج نمقانغلا ءابلا نو ا ءاححلا ينفي ةويحو ىلاعت لا هيحر ءاضيب متيحلو ريحا هسار
 كا ءاآه اهدعبو واولا يتفو

 يدوي دل ةفاصلا درر ىو هللا هع 0 ممساو بقل جاجعلاو اجعلا نب بور دهصوبا
 ايههوزيجارالا ىوس رعش طيف سيل ْرِج فد أو ارردباعل ايهبنم ا نارجار ةوياووه ىدعسلا

 لاقى هودجلا . بيبح ند سنوي 00 ايدل رثذو انيشوك) ايف ةغللاب أرب ناكو اههزجر ف نا دبحم

 كلا بلا ىقلا 7و قريع و هذاا هيلا ماقف ىعبصلا ةورع نس ليش 8 اف 3 ند ردح ىبا دنع ا

 يس قاقتشا نع مكن 5 كلا ريع ابأاب ليش لاغف هث دع هيلع ليقا مث اهيلع سلجف هتلغ

 نب دعم 0 نط ها اذ عل 0 د دنع ىسفن ككلما ملف ا

 ملف بور مل ملغ انآو ةدورلاو ظدورلاو ظبورلاو ظيبورلا اق” نرعتفا هيدأ نمو ةنم 2 ناندع

 دقو انقوقح  ىضقيو انسلاج» روزي فيرش لجر اذه لاقو وريعوبأ ىلع ليقاف ابضغم ماقو اب اوج رعبا

 دقوا وريعوب | لاقف طيور رك 36 ىسفسل ةككلم) مل كتلقف دل هتجأو ذكر تتلعف ع تبدا

 لبللا نيس حت يول كلا اةريمخ + ةيورلا لاقف هلاق ام سدوبر سف مث سانلا ميوقت نع كلف

 ءام ماهج ةبورلاو م ”ًاوح نم ميلا اودنسا ام ىا ملها ةبورب موقيال نالف لاقي ةجاحلا .ةبورلاو
 الا ابلبق ىلا ل "تدل" نوكسي عييجلاو ءانالا انهت بعشلإ ىلا ةعطقلا ١ 5 ؟ريهلاب ةيورلاو ليعلا

 نسحلا ن ند 2 نس هللا دبع ند 0000 مظ ايلف الرصبلاب ايبقم هدو ور ناكو ةزيهلاب اهنآف 5 بور

 ناخ ةروبشملا ةعقاولا ثرجو روصملا رفعج ىبأ ىلع جرخو هنو هللا مرك بلاط ىلا ند ىلع نال

 ملجا هكردا اهدصق ىنلا ةيحانلا ىلا لو 000 ل 7 نا: عرفو يفي لملل

 0 بعشي 8 نم تحل تاس ني 0 ةدحو هللا ءآبلا ينفو ةزمهلا

 ركذلا رجارلا ئيس انييسانو بانر ايجي ل

 منع تسلا ماين ىتايسو ى 55 ١زالا ةرفص نم نب بتليلا نب ةصيبق نب متاح ند حور متاح و هدأ
4 

1. 8 
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 لاق رس ع ال ممل تايم ل كاش نب م

 ىبسح هللا ىلع ثلكوتو هللاب :تيضنعا هللابالا ةرق الو لوخ الو هللابو هللا مسي: ئبسما اذاو سبصأ اذا
 تقيد مدهلاو قرغلاو قرحلا نم ىفشو ىدهو ىفكو نو ميظعلا ىلغلا هلاب.الا ةوق الو لوح ال هللا
 اران دقوي وه اذاو مل ةييخ ىف:ىبارغالا اذهب اذاف اهتدصق فران ءوص ىلإ هللا عفر انهتلق ايلف ءوسلا
 تككلد ئناه هتجوزل لاقف تالرنف لزنا لاةبف ةفايض نم له ىسبارع ءالاابهيادل ثلقف هيدي. نيب

 نسل يقم هذا 0 ءامودقماذل ثلقف دنس 0 ا

 انحل نف ةبيوُس نلا اكن 0 اذاف 0 مل 1 اهنم 0 كنبيد ام كمون فيينف هيلع ىسأر

 اهتحبذف ئاشلا ةذه نم مكشاعم ن اكاينأ ككنايبصو ككسفن تادف كو مل لوقن هنارما.اذاو

 نيكس اهديك كثجرةةسأو ابفوج كقةشف: ةاشلا تاه ككيلعال_ تلقفالاق شيعت ءىش قانبف

 فك كيتكا) ءىش ككدنع لقردل كلاق مث ابتلكاو رانلا ىلع ابتحرط مث ابهحرشف ىفخ قى تناك

 اذكيه ذيل تبئكو هيدا نود دلا دامرلا ند ادوغ تذخأو بارج نم ةغطقلا ةذم قءاجف هبذ

 سيخ ةعقرلا ىف !ذاف هيلا اهعفديف عيبرلا نع لاسبو -ىججي نأ هئرماو مئاخلا اذهب هتيتخو باثكلا
 مهرد ىلا ةيام سيخب ترج نكلو مهرد ىلا نيسيخ الا ثدرإ ام هللاو لاقف مهرد ىلا ةيام
 نى لاكالا ناكابت هع اهرايجاو هريغ لالا تيب فر نكي ملزلد انهار اههرد ينم ةالار صتنإ ل
 ريما ىب يضم لزنم ىبيسو يحل دارا نيم سانا هلزني لزانملا نم الزئم راصو ةوأشو هلبا ترثك
 217 يف عيبولا تام ىربألا لاقو ةءاكو نيعس دنس لبا ىعيبرلا ةانر تناو قدبلا نمل
 لبق انينأو ىلاعت هللا هيحر ثتامو مايا ةضانين ضرم لدقو 2 دانا نأ ليقو .ةيام هو نياسو عسل

 روبقلا رفع» لغخو هقتيعاوبهْنغ هللا ىئضر نايثع ةأرث هاا ةورف 3 لَعو ينل لخدا هنال ةورفوبأ ةذجل

 +عيطقو لامن دلا"لاخن نثا"للطقلا هدلؤيركذ ئتاينزو ةلسواةيطلا لص: لالطلا :ليعع تت رت
 روصنلا ن عيبرلا دعيطق اه ل لبق انتا دادغببا ار ودهشمد ارب 1: ع رزلاوعم 0 شيلا ظدوسنم عيبرلا

 اهات فلا

 رك زيزعلا دبع ند ريع سل ملاجعل ن ا نم ناك ى ءدنكلا ١١ لورج نب : د ةويح ند ءاجر مادقملاو ودأ

 هحاصإف وه ماقو ن .ردعقيل ريع 1 مسقاف ىىلصيل هيلا ماقف ديخ# نأ جارتلا نيف ةدنع ةليل ثاب هنأ

 تسوق لاقو ريع اناو تعجل ورجع ناو ثمق لاقف ع نينمولا ريما اي ثنا موقت مل تلقف لاق



 ضد

 نوك ال فيكو هقيرط لبساو هقبر لباو هنانج ىضمأو هنايد نسحأو هنامسل 0 أما ع نينموم ا ريمأ

 رعاشلا لاق ايكوهو ةوخا ىدبملاو ةربا نينموملا ريمآو تكلذك
 اقعل ملثرف هفيلاكت ىلع اههواشب قعلد نام داوجلاوه
 ةسولابع نمامدقام لثمف لامر نب واكل كاعتانشإللا

 ىل لاقف عجبرلا لاق ىدبهملا نم هصالخو روصملا هثاضرأو نيحدملا نيب دعيج رضح نم 5ك

 الظامل نكي مل -- نا لاقيو اهبالا جرخ ملف مرد فلا نقلت الا ىيبيتلا جرخ» ال روصنملا

 ىلاعت:هللا هيخر ىبأ ناك لوقيو هثدح» لعجو روصنملا ىلع لخد نييمشاهلا ضعن نأو فرعي

 لاقف نينمولازيما ةرضح كيما نلع محران را لا هرثلا نمرثكأو ناكو ناكو

 رفعج وبا لخد ابو منم لجخف ءابالا ادقم فرعنال ككنال عيب هر ايروذعم ثنا ىيشاهلا مل

 ىسوق رايدب ىدبع دعب دقف اهرود 0 ىنفقيل الاء القاع الجر ىنغا عجدرلل لاق ةنيدبلا روصنملا

 هلاسب تح ءىش نع رابخالاب ىدتبيال ناكف 3 لاخلا ملعا نم ل ل سينلاف

 منع ر خاتف لامب ه !رماف هل نملك ةيجعانا ىنعم 0 نابب دوجأو ةرابع ن سحاب هةييجيف روصضملا

 لاقف ئومالا نيفس ئبا نب هللا دبع تنب ةكتتاع تيبيزاثجاف هراجنتسا ىلإ 8 ورعتلا لفلاطاو

 ىاضنالا دهن نب ضوخالا ايف لوقي ىتلا ةكنئاع تيب اذه نينمولاريما اب

 كدوم داوفل ابني: ىفدعلا ار دنع“ لزدتا دلة بنما
 ليمال دودصلا ع فكلا يشف ىثناو دودصلا كحنمال ىنا

 ددرب لبقاو رمال الا رابختسالا نودرابخالا ءادتباب هتداع فلاخ» مل لاقو هلوؤ قروصنملا ركفف

 اهيف هلوق ىلا ىهتذا ىنح اًيشف ايش ابجفصتبو ةديصقلا

 لعفي ال ام لوقي ناسللا قذم م.ضعب و لوقت ام لعفت ككارأو

 عيبرلا اهركذ ةلعل منع رخان لاق هب هل انرما ام لجرلا ىلا تلصوا له عجسر اي روصنملا,لاقف

 ةقئاف تكحدو روصنملا نم مف نسحاو لجرلا نم ضيرعت فطلا اذهو افعاضم هل هلجع لاقف

 دق ناكو نيننموملا ريمأ .ىدبملا دنع اموي انك ناييلس نب رةعج نب دحاولا دبع ما هللا دبع ثند

 نم متاخو دامرب ةبانك هيف بارج نم ةعطق معمو عيبرلا هيلع لخد ذا رابنالا ىلا اهزنتم جرخ

 ةذه نم بجعا تيارام نينموملا ريما اب لاقف ةفالخلا مناخ ع عوبطم وهو داسرلاب نجع دق نيط

 ئيسي ىذلا لجرلا اذه ىلع ىنولد نينموملاريما باتك اذه ىدانيوهو ىبارعا لجر اهيا نءاج ةعقرلا
 ىطخ اذه تقدص لاقو ثككحضو ىدبملا اهذخاف ةعقرلا ةذهو هيلا اهعفدا نأ ىنرما دقف عيبرلا

 تجرخ لاقف ثككلذ ىن انآر ىلعا نينموملا ريمأ اناق ثناك ىبك ةصقلاب مكربخا لذا 3 اذهو
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 ةقث ناكو اريثك مكحلا دبع نب هللا دبع نع ىور ايناو هنع ةباورلا ليلق هنكل هنع هللا ىضر ىمذاشلا
 اهدد 0- ةزيجلاب نيتيامو نيسمخو ثس دنس ةلا ىذ ىف قوثو ىاسنلاو دوادوبأ هنع ىورو

 ميجلا رسكب 0 الكا مدقنأ دق ىدزالاو ىلاعت هللا ميحر ططخلا ىف ىعاسقلا ملا انك

 0 عم ةلابق ف 3 ل ةريحلا ىلا ةشنلا هذه.ءاز اهذعبو انتجت لزم نافل 'ءانلا لروكسو

 ةينبالا بئاجع نم قف اهم برق لابو ابليع ىف مارهالاو لبنلا ضرع اهبنيب

 رافحلا ثرامحلا ىلوم ناسيك ههساو ةورف ىبا نب هللا دبع نب ده نب سنوي نب عيبرلا لضفلاوبا
 دعب هل رزو مث رو كملا رفعج ىبا بجاح روكذملا عيبرلا ناك هنعإ هللا ىضر نافع نب نايثع ىلوم
 عروس بلاك كلارك راو نافتسلا لاش وار نيشلا" ورح قاوركذ ألا قانوولا بواز مدا
 ل لاقف ىنبا لستلالفكجت نا ىتجاخ لاق قكتجاح لس عيبر' اي اموي مل لاق هيلع دايتعالا
 !زانكق 7 اهو لاق اهببس عاقيا نم هللا فو تأ هقذل 1 با.سابا عقذ ةبحملا نا تحبو
 لد. لل: يفد هللار نايت فاكيشلا,اذإوأ ككتحلا فكل تلق اذا "تكن هئلغ لضقت
 فهد هك هاندا اذا افكتنال لافت يفك نود ا سلا حافلا
 ةجاح ككيلا هتجاحو ناي اصلا بونذك مدونذ تناكو مثاسا رييك ككدنع رغصو مناسحا ريغص

 قدزرفلا لوق نك ككلذي راشا نابرعلا عيفشلا

 انابرع كبناي ىذلا عيفشلا لثم ارزتم ككبناب ىذلا عيخشلا س ل

 لوتساو ةسفنل عنالخلا بط اف ءارعلا نب رثبزلا نب هللا دبع ف تايبا ةايجب نم ثديلا اذكو
 "تاكو قدورفلا ضتخلا د ناكر يورالا رام ند فكلما يع مبا ىف قارعلاوزامجلا ىلع
 ريح دنع قدزرفلا لت ريبرلا نب هللا دع ايهنيد حلا لسفيل كم ىلإ ةرصبلا نم اضيق راونلا
 راونلل هللا دبع ىف هليزتل ايهنم دحاو لك عفشو هللا دبع ةجوز دنع 11 :ل١ تلزنو هللا دنع 0

 ا لبقت نم لكل براضب الثم نايرعلا ع عب لا راصف ١ ٌ وكذملا ناكل لاقف ى دز ,رفلا كت

 ا ا هديل داطا 3 ل لاقف تثو هلل لول 5 دلإ 3 1 اب ككعبو ا 0 ل اقو

 روصنملا لب لاقو تفدص لاقف دعقمللا اذه دعمت ملء تولا"الو 1 لاق 0 رة لاق «قنولان دل

 تحل مو روصنملا سار ىلغ افوقو امود انك ييفلا "لاعب ةموند ةرخآالا انعب ع ل اي ةافولا هثرضح ال

 عيوب نأ م دق ناو رو وضل ند هاك ليقا اذا ةداطتو 0 0 نيمو وهو فانإلا ةدلول

 روضن وضنملا ديف داجاف ملكت 9 مدع 30 أرمو 1 ردق ىلع س
- 

 انلاو نيطايسلا 0 م 9 ةروم هدأ ضعت

 اود 9 مهلكف هلضف 2 ا ركذد ند دي له 5 ةوجو كا لو هقنتعأو ىذب اب ىلا لاقو

كل دنع ماق بيطخ رد هلل لاقف ىب
 اب 

 هينلا لاقع نب ةبش * ماقف هلم فرخ 57 تس !كككلد
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 ىلاعت هللا هيحر زابنالا ىلا لقتنا مث اهنكسي ناكوزابنالا:ضراب سافسلا اهانب ةئيدم ىفو ةييشاهلاب
 لوق نيب عييبجلا نكييالو تلق ىارلا ةعيبر ثام ذنم هقفلا ةوال>:تبهذ سنا: نب قكلام لاقو
 ةفالخلا ىلو حافلا نال حافسلا هانب ىنلا ةييشاهلاب :نفد:هناو ةيامو نيفلث شنس قون هنا لوقي نم
 بابرا ملقن آذك ةيامو نيثللو نيتنثا ةانسرخالا عيابر نم تلخ ليل ةزشع ثنلال تعيجتلا مب
 :ياع اوقفن انقفناو راو

 مامالا بحاص ىرصملا نذوملا ءالولاب ىدارملا لماك نب رابجعاا دبع نب ناييباس نب عيدرلا دجوبا
 ام .دحا ىنمدخ ام لاقو ىنبوار عيدرلا هقح ىف ىعفاشلا لاقو هبناكرثكأ ىور ى دلع

 لاق منا هن» ىكحبو كتيعطال ماعلا كيعطا نا ىننكماول عيبر اي هل لوقيب ناكو عيبارلا ىنمدخ
 رظنف مكحلا دبع نباو ىنزَملاو ىطيوبلا ةدندو هثافو دنع هلع هللا ىضر ىعفاشلا مامالا ىلع تلخد
 ىنزم اي ثنااماو كديدح ىف ثوينتف ىطيوبلا ىنعي بوقعي ابا اي ٍ امأ لاق مث ايلا

 كتناراماو فكنامز ,لها سقا سيف نوكتت !:اهز: نركذتلو. :تانهو تايه ربضم ف اككتلا وكلف
 هنأ ثناف عيبر اب نا اماو:تكلا» بهذم ىلا عجرت مس مكحلا دبع نسا ىنعي دج اب

 منع هللا ىضر ىعفا ؛لا ثاد ايلف عيبرلا لاق ةقلحلا 1 ”ف بوقعي ابا اي مق بتكلارشن ىف ىلإ
 ىف بيطخلا ىكححو قشر رتس نم بميغلا ىلارظني مناك ىت> ملاق ام ىلا مهنم دحاو لكر اص
 انا هنع هللا ئضر ىعفاشلا ىدي نيد اسراج !:؟ ناموس ني؛عيبرلا لاق,ئطوبلا حرت ىف هخبرات
 ىنزملا ىلارظن مث ةديد> ىفنالا ثوي» نل هنا اذه نورث لاقف ىطبوبلا ىلارظنف ىنزم لاو ىطيوبلاو
 مىقلا ىناماهللاو اما لاقف ىلا رثذ مث هاءعبف اًبشرسفيال نامز هيلع ىتايس هنا اذه نورث لاقف
 رصيب ىعفاشلا نع .ىور نم +ا اذه ع.درلاو اوشح ماعلا هثوشح ىنا ثددواو منه ىل عفنأ دحا

 وهو روكذملا عيبرال ارعش ىددملا ىرذنملا ميظعلا دبع نيدلا 0 طظفاحلا طد تثبارو

 اجنرومالا ىفدللا قدص نم اًجَرَفلا عرسا ام الييج اربص
 اجر ثيح ناكدللا اجر نمو . ىذا ُهلني مل هللا يش نم

 ىعاقفلا ىليامم ةفارقلاب نفدورصيب نيئامو نيعبس ةنس لاوش نم نيقب رشعل نينثالا موب غيبرلا كونو
 ىدارملاو ىلاعت هللا هيحر هتافو د راو هيسأ اهي م اخر ةطالب هسأر دنعو 0 1 ق.هلررحت ةمذ

 جرخ نيبلاب ةريبك ةليبق ىهو دارم 00 نلالا دعبو 3

 دك قلخ اهم

 ماسالا 0-0 ىقىزيع ! ىرصلملا ءالولاب ىدزالا جرءالا سس دواد ند نايل ند عبرا دهت ودأ



 ا

 لاوش ىبأ ثنب ةدبع لا لصتم هل دانسإاب كر ةروكذملا ةعبار ةيجرن ىف لوفصلا ةوفص باتك ىف ىروجلا

 ىل صن ظعبار ثناك ثلاق ظعبار مدخلا ثن ثناكو ىلاعت هللا ءامأ رايخ نم ثناكو ىروجلا نبا لاق

 لوقذ اهعيسا تنكف رجفلا رفس ىتح ظفيفخ ةعجه اهالصم ىف تعجهرجغلا عا اط اذاف هلك ليللا

 ىمانث نا كك ىشوب نيموقت مكىلاو ىنيمانت 3 سفن اي ةعرف ىهو ك ىكشلد 8-5 نم ثنثو اذا

 ةافولا د انو ثنام ىتح اهرهدو 0 اذ ذه ن ناكوروشملا ا مو دمحرصلالا ابنم نيموقل ال ةمون

 موسقست ثناكرعش نم ةبج ىهو ةذه ىنبج ىف ىنينفكو ادحا ىنومب ىنذوت ال ةدبع اب تثلاقو ىنتعد

 اهتيار مل ةسبلد ثناك قوص رامخ ف ةحلا كلت ىف ا. ننكف ثلاق ن وبعلا ثاده اذا ابيذ

 ايشرا ملر رضخأ سدئس نم رايخو ءارضخ قربتسا ةلح اهيلع ىمانم ىف ل وأ مهلس قكلذ دعت

 عز هللاو هنأ ثلاق فوسلا ايخلاو ابيف ككانفك ىتلا ةبجلا تلعفام ةعبار اب ثلقف هنم نسحا طق

 0 اهب كك 0 100 فى ثعفرو ابيلع ملخو ىنافكا تكبوطف يلع ل تلدباو ىنع

 أ ل نم ثيار ام دنع اذه امو تلاقف ايندلا مايإ نيس كنك ادي نال كح تاقف ةيبقلا 2

 ان تايف ةثاوه كلاقك بالك ىباأ كن ةدينع ثلعف ايف انل تلقنف هئانلوال لَو رح

 ل ابث نكت مل ابنا ثلاق اهنم ربكأ ىأ سائلا دنع ثنك دقو مو تلقف ىلعلا ثتاجردلا ىلا 0

 علاق 0 ذعأ تع ماما ةكلاقف فيسماو اننذدلا نم ثحبصأ لاح 5

 ا ا ير اللا ىلع -أ عنب عب ثلاق روصنم نرش لعذ ايف ثلق نس لدور كروز

 ىطبتغت نأ ككشوب ةركذ ةرثكي ككلع ثلاق لجوزع هللا ىلا هب برق ار ماب ىنيرمف ثلق

 ىلاعت هللا امبيحر كربق 000

 فورعملا شرق مث نيبيبتلاردكنلا لا ىلوم م جورف نيحرلا دبع ىبا نب ةعيبر نايفعوبأ

 نك ند قيام 0 ةهنعو مهنع هللا ىضر ا ند هءامح ككردأ ؛ ل بدلا لها. هيقف ىارلا

 فا نع انلدحلا 00- سنا نب كك ام انيث ١: يناعتصلا هلا دبع ندر رك لاق هنع هللأ ى

 قاطلا ققكلد ف م كا وجو ةعيبرب نوعنصت ف 0 تزدان لاقف ة ةعيصر كد نحت نم ةديزنسن 0

مفكتع ةررحل ىدلا كما انلق ميعن لاق ةعيسر تمن هل انلقو ةانهناف ةعيسر انيئاف
 د ةتا
 ند كلام

١ 

 ةلود نم هالاقثم 0 مع يلع انك لاق فكسفنب م ل 0 ككل حب ىظح ف نيك اننا ريكك لاق

 ١
 ملكني امو ناكو سرخالاو | هائلا نيم اي لوقبو مالكلا رثك ةعبسو ناكو | ملع ليك نمريخ

 مك ةعيبر نظف همالك ىلا ت ءاضنالاو فوقولا َل ااطاف ةيدابلا ن م لخد 5 0 ةسلججم

 َىغلا امو لاقف ىنعملا هباصا عم زاجبالا لاقف مكدنع ةغالبلا ام ئيارعا اب هل لاق همالك هبجعا دق

 ةدامو ىنيثلث تنس ليقو نيئلثو ثس نس ىف هنافو ثناكو ةعيبر ٌلمتف موبلا ذنم ميف ثنا ام لاقنف



 رع
 عاطلا ىبارعش نمو ىه اهنا ملعا هللاو هل ابنا اذه عاطملا ىبا ةيجرت ف اضياركذو

 معن مط ف ملظ مهنج قدم ,انرشت/ليللاو اهم انيعتلا اكل

 مركلاو ورمل هلا تكفا كن الز" هر ةنان تيم( حا اصلا

 م ان ىعس ىذلاب تبعت لو اني ودعلا دنغ ىو نم ىشم الف

 اضن هلو

 لالخللا ليك اوشن“ قينأر اهل لونك
 لي ل تل سلا
 لاح فكس ءاسإ  نلكاوا الك كيلتك
 لقلامعم ند ىنقيفح ىم فرع سيلف

 رفغص ىق عاطملاوبا قودو ةيح تادم هنا قروبشملا رعاشلا ةئان نب زيزعلا دبعلو ةنسح راعشا هلو
 اين ىددتعلا كاجلا نيرهاظلا مانا ىفراصم ىلإ لدصو رثق ناكر ةيامعتراو نرش 0 0 2

 ىلا حل مل .طدس ام ماقأو ةيايعيراو ١ ةردشعأ عمرأ .: 0-5 بجر فى ابلايعاو ةيردنكسالا ةيالو ةدلقف

 همر أذ كك ىلا ةركذ اذك قشمد

 ءأرلا فرح
 ناسيعا نم ثناك ةروهشملا ةحلاصلا ككينع لا ةالوم ةيرسبلا ةيودعلا ليعيسا ثنب ةعبار ريخلا ما
 لوقت تناكابنا ةلاسرلا ىف ىريشقلا مسقلا وبار كذو ةروهشم ةدابعلاو حالصلا ىف اهرابخاو اهرصع
 انب نظن الف اذه لعفن 5 قتئاهأ ةرم اهب ا تك انلق) رانلاب قرحت ىبلا ابناجانم ىف 3

 5 ةانزح ٌةلقاو لف لد يدكي هل تلاقف ةانزحاو ىروثلا ن دعس انهدنع امو لاقو ءوسلا نظ

 لوقت, داكحلا ف 0 00 ةيودعلا ةعبارل وعدا كرنك ماكل لاقو سفن نأ تكتل ايبني مل انوزححم

 الف 7-1 نم ربط ام لوقت تناكو رون نم ليدانمب ةريشم رونا رم قابطأ لانا كن
 بابش نيشلا اهل درواو مكتايس نوينكت اك مكئانسحا اويتتكا اهاباصو نمو ايس ةذعا
 راحل فا ا :رورسلا نرالا

 يا ا ف ىلا 0 0 ىيلل م 1

 ارا ع ا لع هيقرش نم سَ دقلا ا وجو 0 اهربقو ىلاع هللا انمحر نينايثو



 م

 نونجم انا لوقي وهو نابرع ائاق مفاصر ا عماج دنع اهوثعم ةعيجلا موب تبار اضيا ىلبشلا لاقو

 دشناف ىلصتو ىراوتشو داما لخدن 2 دل 3 هللا نونجم» انا هللا

 ىلع مهقوقح ىلاح ثطقسا دقو انقح بجاو ضقاو ان رز : نولوقب

 قت عيلان انهننم وقتا مسلوب اوفناج لو للام او طنساناذا
 ةربقم ىف نفدو دادغبب ةيايئلثو نيئلثو عبرا ةنس ةنجلا ىذ ىنم انيقب نيتليلل ةعيجلا مبا هئتافو ثناكو

 عصا لوالاو نيطر اح لس تام هنا لاقبو ىلاعل هللا هيحر دانس ظنس نونايثو عبس ةريعو نارزيم

 ةلش ىلا ةبسن مال اهدعبو ةدحوملا ءابلا نورك نيشلار سكت ىلبشلاو ى مار نم رسب ةدلوم نا لاقبو

 مدل را ولا نوكسو ٠ أرلا مضو ةليبملا نيسلا نوكسو ةرمهلا مضي ةنشورسأ ىكرق نم ةبرق ىهو

 50 +ارو اثم دلد نإ م دنقرمس 0 ةدلب هو ةنكاس ءاه اهدعبو نونلا ستفو ةمجعملا

 اهدعبو ةنكاس ن رون مث .ةحولفم موأو فلالا دعبو ةدحوملا ءابلا يتنفو نونلا نوكسو ةلمبملا لادلا مضي

 يصا لوالاو دو امد كوقت مههضعبو لابجلا ىىرلا ناش كل نم ةيحان ىهو ةليبم قاد

 ىلا

 لاذلا ىنرح
 ندد هللا دبع نه ن رحل دجت ىبأ ملودلا رصان نب ناديح رفظما ىلا نب نينرقلا وذ عاطملاو وبأ

 ثسعفرو ءامحلا فرح ىآل اودلا رصان ةدج ركذ مدقن دقو ةلودلا هبجو بقلملا ىبلغتلا نادمح

 ةضاقلا لييخ كسلا نسح افيرظ ارعاشروكذملا اطلاوبا اك هنداعأ نع ىنفاف هبسن قى ككانه

 ملوق ةرعش نمو

 نلآلل مالل اللا قانا تبار اذا  ىقحيضلا رطسا 0 دسحال كا

 ل 0 نم ايقل ايالا اهيهفانتعا لاط م اك

 اضا هلو

 نم ىو ضمأ ةيئسيدع طظ_ىلو دامك نيسلاب هل رز ىلا ف دفا

 هبثاوذ نم اداجت ثسبل ىتح هل قانعلا ىف 0. كعاخ ايف

 ددرانضم

 هبحاصب اناقشأ بلا ىف ناك نم هقيغب لين ىناندعسا ناكف

 ند دك مسقلا ا فيرشلا ةيجرت قاهركذ مدقت ىلا تايبالا ةيضلا ق ىيلاعتلا دل دروأو

 ابلوأ ىتلا ىواعلا ابطابط

 دزد الو صقنن ا ةكفتَف هللاب ,.ىطقو ىر آل لايخ فيطا تنلاق



 رض

 لبعد ىنوص ىلعاب مد ف :كتريححو لحم توندف عرصلا مي انصأ دق لجرب اموي تررم لوقب ناكو

 ىش هبصيإ مل هناك ىشيب ماقف

 ملاصلا ىلبشلاب فورعملا ةربق ىلع بوناكموه اذكهو سنوب نيرفعج ليقوردحج نب ىلدرك وبا
 تيصخصو بهذا نكلام ردقلا| ليلي .ناك اهنماودلوملا ضدادقبلا لصالا يناسارختلاو ايا
 دنوابند ىنايلاو ةرما أدبم ىف ناكو مهلع هللا ىضر ع ءاسلصلا نم ةرصع ىف :نمو دينجلا م ردا

 لح ىف ىبنولعجاف ,مكدلب ىلاو ثنك ابلهال لاقو اهبلا ىضم ٍياَسنلا ريخ سلجم يف يبا
 هذخاسي الو ربسلا دانعيل يللا ن هراذكو اذكت: لحتما هنأ لاقدو 0 ناكل ى هنادهاجمو

 لوقبو ثاعاطلا ىف دج تابملا ناضمررهش لخد !ذإ ناكوربطملا عرشلا ميظعت ىقغلابي ناكو مون
 اريثك دشنب 5 1171 هييظعتد .نكوأ 0 هيلع اذه

 ةريشعلا ىنالاكن هب كفنكل» هيف اكبماؤل عيضوم نم مكو

 دشنأو هيديب قفصو هيدب نيد ققوف دينجلا هحيش ىلع اموي لخدو

 بعص دصلاو 5- اب قو-هرو بذع لصول و لصولا ىنودوع

 كتنذ ا ب 00 ىبح طرف ىبنذ نا اوعمزأ نيح اومعز

 دينجلا هداجاف

 اكبلا ككلمأ ملفر ورسلا ةشهد تبلغ اكتيإر املف ثك ارا نا ثينمتو

 ييبمودو انوي ةراد ركب ىبا ىلع تلخد ىيييتلا نسحلا وبا لاق ممخبرات ىف بيطخلا ىك

 لوقيو

 برقلا مثداع نمر سي ال تكدعت لع

 نجلا مين نم كك ركش م

 باقلا كرصبب دقف نيعلا كرت مل 8 ا

 لاق دعسوبا اندشناو ملاثم ام ظعاولا د دعس ىبأ ةمجرت ىف اضيا بيطخلا ركذو

 ىبشلا 0 لاق ىيعثخلا رهاط اندشنإ
0 

 نابلف ىف سلو نسيعاومب . ىنئيمر تاثداجلا كتفضا م نام جوزم نافجالا ىف ناسي تاس
0 
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 لفل

 اكرتشا ىمد ىف ىفرطو ىبلف ادحا ىتمالظب اذخان ال

 رصم ريما ىعازخختلا ككلام نب هللا دبع نب بلطملا حدم ىف ةرعش نمو

 انانجو ةضورالا تنكام انامز ٌتبِقُس تلطاسس ردت
 اناك نم اسك ريغ ضرأ مل 07 كادنالا ىدنلا لك
 اناسحالا طخسنا ىنتاكرتو ىنتدسفا ليرّبلاب ىنتحلصا

 هبذك داز ايلك هناف رعاشلا الا سانلا ةاوتجا الا طق دحا بذكي مل هنا رعشلا لضف نم « همالك نمو
 نب لاو زر ةدانبش هل اشي الف 71 هللاو ثنسحا هل لاقي ىتح ككلذب هل نقيا مث هل حدملا داز
 لعبت ندع ناكو غيلبلا بئاكلا نوره نب لبس دنع اموي انك لبعد 0 قاع للابا ىو
 مقرخم ال مره ساع ثكيد اهبف ةعمقب ىناف هئادغب اعد نا ىلا عوجعلا ةرطضاو ثيدحلا انلطاف

 سارلا دقفف ةعصقلا ىف ام عيمج بلقو هتقرم ىفاهب نإ ضاخف زبخ ةرسك ذخاف سرض هيفرثوب الو نيكس

 ىكتا تننظالأق ملو لاق هب تثيمر لاقف سارلا نيا عابطلل لاقو هسار عفر مث ةعاس اقرطم ىقبف

 هلساز ىمرد نم ةلفيكحف هيلكتر قفربأ م ةتفمال قا هلا هيو ا نبل لاقتفا لكانال
 مب كربتي ىذلا هفرع ذر نس ع رح مدعو عيرالا س ماوحلا ةيفو سيئر سارلاو

 5 : ملو نب ريتيللا عجول بجع هغامدو ككيدلا نيعك بارش لاقبف لثملا اهب بري ىلا هانبع هيفو

 ناف قنعلا نمو قاسلا نمو حانجلا فرط نم ريخ هنا ٌتملع اموأ هسار مظع نم شها طق مظع

 ىنكل لاق هب ثيمر وه نبا ىردا ال هللاو لاق وه نيا رظناف هلكات ال ثكنا ثكلبن نم غلب دق ناك
 ياساللا ةبعب ني ها مع نبأ لبعدو ككبسح هللاف ككنطب ىن هب ثيمر وه نبا ىردا
 ةاثر تام املو ديشرلا ٍحاَدُم نم صيشلاوبا ناكوروهشملا رعاشلا ىعازخلا سيشل شل نر
 نبنيامو نيعبراو ثس دنس قوثو ةيامو نيعبراو نايث منس ىف لبعد ةدالو ثناكو نيمالا ةدلو أو حدو

- 

 هاج ةويدهللا ديفك كرم نلزر ةدجللا كات اللا دمحر زارد اووكو قارعلا طساو نين ةدلب ىو بيطلب
 ىلع هنع هللا ىضر باطغلا نب ريع بئاكر وكذملا هللا دبع ناكو تامحلطلا زلط دلاو ىعازخلا
 قيدص ناكو لبعد ثام املو ىلاعت هللا هيحر اهب ثايف ناتسجس ةحلط ىلوو ةفوكلا ناويد

 اهنم تائنان ىرتحبلا اههاثر مدقت 0 هلبق كراق دق ىاطلا ماهت وبأ ناكو ىرتحبلا

 لبعدو ثام موي بيبح ىوثم ىتعول دقواو ىفلك ىف ل دق
 لس نزم ءارسب 0 ةليخسم لا 1 حا

 .ؤراشلا طقانلا كا مال ع ا ءانلا|ر شكو 0 نيعلا 0 لادلا رسكب لعدو
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 ءاجهو سانلا رادقا نم طعلاو وجملاب اعلوم ناسللا ىذب ناكهناألا اديجم أرعاش ناك ةعلس افق
 ىلع رودا ىفدك ىلع ىتبشخ ليحا لس نوسيخ ىل لوقي ناكف ةريع لاطو مهنود نيف انك

 تاينالا ةركذ مدقملا ديلا[ نب مه هربأ ىف ليع املو تكلذ لعفي نم دجا ايف اهيلع ىنبلصي ند

 ايلواويجيجرت قاما ىلا
 اونا سلطا لك هيلا افبف هلهاو قارعلاب ةلكش نيا رعن

 ىف ككلشف ىلاعتو هناحبس هللا نأ نيئموملاريمأ اي لاقو هلاح هيلا اكشف نوماملا ىلع مدربا لخد

 لاقف منم ىل مقتناف لبعد ىناجه دقو دحاو كيسنلاو ىلع وفع ةعلاو .ةقارلا 0 0 0

 صضعب نم اذه لاقف تايبالا دشنأو « قارعلات لوف نبا رعن «هلوق لعل لاق امو نوماملا

 351 لاظ و تتليدحاو ىناجه دقف ىب هدا وسل كتل ىنوداملا لاف اذه نفد 2 ودا يب ىتاجه دقو

 ا ايه

 ده س أ نيشمالاست ف أر اقشينأ لداج ةطخ نوماملا 0

 دعقمد فكبطرشو ل فرق مههفويس نإ دذلا مو-قسلا نيم ىب ذأ

 دهوالا ضيضحلا نم فيودقند ساو هلويخ لوط دعب كركذب اوداش

 ملح ل قكيلع 1 نعالا اندحا قطنيابن ذ اياعو نئموملا ريما اب ايلح هللا ككداز ميهرب لاقف

 ةرك <ذ ا ع نيسحلا ند رهاط ةيضق ىلا كتايفالا :كه' ف لبعد راشأو ككيلحل اعابنا الأ

 ورا 1 0 ادي ةديبكرلاا نراهم نيالا لشق اذادعب راكب ىلاعت ةللاءاشنا را
 امف البعد هللا سف لوقت تايدالا ذه دشنا اذا نوماملا ناكو مهنموبف ىعارخ لدعْدو الرو شم ديضقلاو

 نيب ناكو اهدهم ىف ثيبرو ابيدت ثعضرو .ةفالخلا رج ىف ثدلو دقو اذه ىلع لوقب فيك هعقوا

 ةبج ماسم كو نا قفن :اف رعشلا ق 4 لبعد جرخا هيلعو ربثك داحتا كر اصنالا ديلولا نب ملسمو 7

 هللا 1 نأ ةر كف ىنآلا لبس نب لضفلا اهابإأ ةالو ناجرج ىهو سرافوا ناسارخ دالب ضعب: ىف

 كي دق 1 ذدبلا | 00 تغلي | ملف" كين هناا (ى ع نرمحت< علا ٠ نم ه يلعب اني لع ءد ةلد.عقف 0

 اعطقن ىنح 0 تل 5 احب وس تيان يح ىوهلا كدفافع

 اعين دف ا( لاذ در 2 25 0

 اعقرم ككل دجأ مل لا تفر عيطم ث ىل سيل ىتلدعن الدف

 | ءيعشتو اهدعب ىبلق تا ريكو قلم 06 | ىداييبا ك هك 0

 اكيف هسارب ٌبيشملا كيجحست  لجر نم مل اب بجحتال
 اننا: ىمد'ءاذا' قحااسض: اهب | 'انيكمؤن كونك ةفرغشكتييلان



 اى

 بيشب مويبلاب ياللا اذع ايناف رورسسلا :مابإب مليا
 بيبصت م 20 !؟مرباك نكت ضن الو: ةزكه ثداوتعلا ئكللت” ىف هللو

 نع برغش ةورآ لثق الو كولملا 3 انث هبقل روكذملا ةقدص نب نآردب نأ قوئسملا نبا ريغركذو

 ناكو ٌددام سيخو نيتننا طيس نق ابد ثامو رصم لاا دجوت مل ام ابد ماقاف ماشلا لكادو دادغب

 وا ظطلشلا !ةمادنج لقد ودا ىلاكر ةلانقزاسلا 00 5 و قنانبسالا ردا ةاليول ا: هيكبذر خشي ! لقي
 مس عصو ناجل ذل د" نم ةغارملا كاش لع نولزان مهو م قيجلسلا ءانكخلم ند كه ند دوعمسم

 مميش أويجسف اع هللا ها نآز كذا دوعسملا ة ةيجرلت قف 3 8 لامس كييبشل هللاب طا .رتسملا 26

 ةدطقلا كعذ نمقلخس مبارلا قوتسلا نبا لاقوبنيرفتلار نماثلا ن رييحلا نب ةرلكفو هضرقاللا يلد
 ميدد كا بسنت نأ دار اواءهجبل ل ةيلض ىقلا بسم ل ف 1 لب دام سيخو ند ردع كلا ساعت

 ركل اه ل ا 1 5 ا ا
 اماقتنا اذه لعف اينا هنا كثكللذ دعب ناطاسل 7 هناباف فيسلاب هسأر برشف أرد نم ةء .[حف

 ف نما ركل لاعب كلاوبخ نريشد ناجل لوف ةصوقل» نار وابل لح ريق لع ايي م
 سحا دق ناكو ف عوخ باب ىلع: ةروكذ كلل ع دسلا ن م ةجلا ىذ رع عجار 5 ل هنأ دخلو 2

 قرزالا نارك 53و هطقن ةينملا 2 َ رأرم برهلا ىل 0 مزعو و دشرتسملا لق تنم ةيف ناطاسلا ىار

 نونتاخ راهك هنجوز كل درام لكل ليح ليما هداوزبر 5 باب 1 ناك ل نأ 0-0 اك

 0 مث ةروكذلا 00 34 هل نبدرا 3ك بحاص ىز اغلا ند دلا ميك َكَدَع ديشلاب ند دف

 0 ا رخف ند 2 ذلا دييع عدنا نوناخ ل ابضمأ أدر 000 سيبد ل روك كل ناطلسلا
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 ةيجرث ىف كلذركذ ىنايسو ثكلملا ماظن ربزولا تنب ةديبز ةروكذملا نوثاخ فرش ماوريبج نبا
 أذ , وسمكحم ةييتم نيش ف حالا دعبو ن ل رمتف ىرشانلاو ىف 2 هللا ءاش نأ ريبج ند ل دلارخت

 6 . 5 م . 3

 ةيبزخ ند الار نم ناي ريغن ند الرشان كَ ةسنلا 5ةله ءابإ ءار اهدعبو

 دانا 'ايامدلا يفض زكفوكوبشمل الماسلا ١ ىغارصلا نانيباش: قت ندؤرا ىلع ا نزل كطف عيلعوبا
 نك دلاخ 0 سارخ ند سبب ليقو لشن ند ميو نإ ناسيلس نب .نازرا نت قى ء ند لبعد

 ءايقبزم رماع ند ورابع ند .ةتراح ند ىّضفأ ند منا ند نام ددسن ند ةيبرخ نب سنأ نب ل

 00 نايثع ند نبزر ند ىلع نال ابعد وه هخلر ان:لقن ىف دغبلا لسا لاقو ىلع ابا ىحكبو

 هدم دا دغبد ماقأو ايسيقرف نم لاق ةفوكلا نم دلضأ ىعاز جلا ء اقرو ند ل ادب ند هللا دبع

 كو و اشور طا ناك اك هنأ لاقبو رفعج و ونا ةتينكو دمع لقو نيكل دبع ليقو نسحلا هيسأو بقل ذل كا



 تا/ ١

 كناكو دي ةدالوا هبشا اناف ىنرصبيلف نيدلا حالص رصبب نأ دارأ نم لوقي ناك هنا ةعايج هنع ىكحو

 ككللا قيقشوهو ةيايسيخو نيعبسو ثلث نس الدعقلا ليفو ةجلا ىذ نم نيقب عبسل هثدالو

 نيتنثا ةنسرفص نم عسانلا ليل ىف ةريبلاب وثو ةيجعملا نيغلا ىرح ىف ةركذ ىتآلا رهاظلا
 ميخا رهاظلا كلملا نب زيزعلا كلملا هجوتف اهيلا هّيعن لصو دقو بلع تثنكو ةياينتسو نيثلثو

 ءارلا جتفو ابتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسكن ةريملاو ابكلمو ةروكذملا ةعلقلا ىلا

 ميئارفلا ةربزجلا ناحل نم تارفلا ىل ع مورلاروغت نم طاسيهس برقي ةحلق: 2ك 1 اهدعبو

 نيتبحلا نيب لصفن ثارفلاو ةيطلمو ميرلا ةعلق!نيب,ماشلإ رب ىف طا

 ديرما ند ىلع نب سيبد ند روصنم نب ةقدص نسحعلا ىبا ةلودلا ىف هيس س سيئد ٌرعالاوبا

 ايبرك اداوج ناك ةيدبزملا ءاجلا ساق برعلا كلم ةلودلا رون ا ىرشانلا ىدسالا

 قارعلا دالب نم ريثك ىلع ىوتساو دشرتسملا مامالا ةفالخ ىف نكمثو رعشلاو بدالاب .ةفرعم ةدنع

 روكذملا سيبدو ىلاعت هللا ءاش نا داصلا فرح ىف هدادجاو هيباركذ ىتايسو ريبك ثيب نم وهو

 سيبد ىدسالاوا هلوقب نيثلثلاو هعساتلا ةماقملا ىف ثاماقملا بحاص ىريرحلا ةانع ىذلاوه

 قى ةركدب هيلا برقثلا م أرف ىلاعت مللا ءاش نا ىاقلا قرح ىف ةركذن اهك ةرصاعم ناك منال

 خبرات ف ىق قوتسملا ساوأ# ل فق بتاكلا دامعلا ثبارو نسح | مظن هلو اضيا ةردق ةلالجلو هناماقم

 اهتلمج نم ىلا ةيماللا تانالا هيلا دق اههريغو لدرا

 لتقلا ةرسبا ىوه ىلا مكناهيلس بح هيلسا

 قمر نبال اهركذ دق ةريزجلا لها نساحم ىف ةريخ ذا بباتك بحاسع ماس د ندأ تثبارو

 قركذ ماسي نبا نال قيشر نبال اهنارهاظلاو ءامجلا فرح ف ى هتيجرت ىف اهتركذ دقو ىناوريقلا

 0 نادعبي اياش سيد ناك براتلا اذه ىو ةبام سيخو نيتنثا دنس ىف اهفلا هنا ةريخذلا

 راعشاب ماسي ندا ةفرعم عم قيشر نبا لثم ىلا بسنيو سادنالا ىلا نسلا كلذ ىف ةرعش

 وهو روكذملا ميخا ىلا بتك سيبد اجا ناردب نأ مهبراث ىف ىفوتسيلا نباركذو برغملا لها

 منع جزان

 ببرغل ىننا سيبدل لقو بّيسإ لقوروصنل لفقالا

 بيصن تارفلا فىل نكي ملاذا هبيطو تارفلا ءام مكك اًينه
 سيبد هيلا بتكف

 بي سيل رحلاو هضرا ىلا اعزان نِح ىذلا ناردبل لق الا
 18 ت6



 لكعللا

 هيلا عييبتفاو ىلاعت هللا ءاش ا ةركذ ىنايسو هصذم ىلع نارك ودأ ةدلو ناكو ةيرهاظلاب نوذرعي

 رسضتح دواد لاق رضخا ناسليط ببحاض ةيامعبرا هسلجم رصعب ناكاذا:ليق داذغبب ملعلا ةسابر
 ا و نلف عشفملا كاطتم مراحل دل ةللعز الصبا نلقلا نم راك ىطورشلا هل ررقطي د وتلا امو سحب
 ايزي سم عدل كلقف مده كثبيضغ 0 ادبا يع 17 لاقو ىداج لال رن اجو دحبا معقول

 نتسمو هدنسا نمو هلسزأ نمو وجملاو ُمجاحلا رْطْقَأ قيرط ىور مث كّريف ةماججلا نع ككلاسا
 ملسو مييلع هللا ىلص هللا لوسر ماجتح | قيرط نين التخا ى 20 ءابقفلا جرم هيلا بهذ لد هفقو

 لثمو ةكئاللا نم ءالمب ثررم ام لثم ةطسونملا ثيداحالار كذ مل ةماجحلا ىف ةحعمص ثيداحأ

 0 ارق <لذم  ةفيشتتلا كلي داعنالا زكذوأ انفكتلة عسا انو اكملث" ف نوتمأ :ءافش
 0 امز لك ىف ؛ ةماحلا نم بطلا لها هيلا بهذام رك ا هلال اذك

 ادا اد دعب 00 هللأو دل تنلقف“ ناسببصأ نم ةماجلا تجرخ ام لوأو لاق ناق ةمالك

 ةدلومو هيلع نمرثكا دواد لقع ناك مقح ىف بلعث سابعلا ويا لاق سانلا ءالقع نم دواذ ناكو

 ككل 57 ون ذا داعب انو 53 ماس لبقو قدح تنس :ليقو جربتتامو نيتنتتا ننس ةقوكلاب

 وبأ ةدلو لاقو هلزنم ىف ليقو ةيزينوشلاب نفدو ناضمر ربهش ىف ليقو ةدعقلا ىذ ىف نيتيامو نيعبس

 رفغ تلقف ىنحماسو ىلرفغ لاقف ككب هللا لعف ام هل ثلقف مانملا ىف دواد ىبا تيار دجركب
 اي صأ نرم ةلتغاوب طماع" ل لمل ليازلا "لك لئنولاوت نظم مالا باز ل اقف هععساباسعق قت
 6 0 ل الف مج ارث نمرم اييف بز زينوشلاو ناببصأ ىلع م الكلا مدقلا دقو

 بوبأ نب ىسوي, نيدلا حالص ناطلسلا نب نيدلا ريجم رهازلا ثكلملا بقاثلا دواذ ناييلسوبا
 ردكم لستلاب لهاو 0 ناكو تا ىطاش ىلع ىتلا ةريبلا ةعلف بحاص ناك

 تنكف ةدالوإ نم رشع قانلا ناكر ماشلاب نب 00 ناطلسلا ناك# داقلاب دلو الو دالبلا نم

 اًدلو رشع ىنثال ىوملا وه ثرابملا دولوملا اذهو ؛ اهتلمج نم هتدالوب ةرشبي ةلاسر لضافلا ىضاقلا هيلا
 مهأرو اًمجن مالسلا هيلع ى سول مجنأ نع هينا ىف هناححس هللا ةداز دقف اًدقنم 5

 وهو أًدو_يحس ممل قلخلا انبإ و ع نيدجاس ىلا | مهأر و املح ليلا ككل كارو مطظقي ىو الا

 ىوياسافلا ىساقلا ملا دقو «اًدودجو ءابآ مهارب 0-3 كؤملا دودج. ىف ديزي ىارداق ىلاعت
 ةديصق 0000 دقو لكرتنلا ةفيلخلا دم ىف ىرتتحبلا لوقب مالكلا اذه رخا

 زدالراد نما كتنشلالويكلا ىرثو بار د ء ىضتسلا رد تبفلو



 مهم

 ىدحا ةنس ىفابجوزثف ابجوزنا انآ لد.دضتعمللا لاقف دهعلا كو كاذ اذاودو دضتعملا نبأ

 ناكو ملعا هللاو نينايثو نيئنثا تنس ىف ليقو ةنسلا هذه رخا ىف اهب لخدو نيتيامو نيناسثو
 سنالل اموي اهب الخ دضتعللا نأ ىكحو لقعلاو لايجحلا طرفي ةفوصوم ثذاكو مدرد فلا فلا اهفادص

 تثعضو لقثتسا ايلف اهذخف ىلع مانف ساكلا هنم ثذخاف اهاوس ةرضحا ام ابل ةدرفذا سلجم ىف
 اهب ىدانو ابصغ طاشتساف اهدج# ملف ظقيتساف رصقلا ةحاس ىف تيسلجعف ثجحرخو ةالسو ىلع وساز

 ىاياظح رئاس نود ىنجهم ثكيلا عفدا ملا ثكل اماركا ككلخا ملا لاقف برق نع هتباجاف

 ىلع م كتيعنا |ام ردف تثلبج ام نينموملارب أ اب كرلالقتقاب نيبهذنو اةداسو 0 ىسار نيعضتف

 دارا دضتعملا نا لاو ماينلا عم سلجت الو سولجلا ها يانا لاق ىبا.ذب ئنبدا اييف نكلو

 اهل ناك منا لبق ينح ملثم لمعي مل زابجعب اهزيج اهابا ناف ناك اذكو ةينولوطلا راقتفا ابحاكند

 قازراو رصم ىئاظو عيمج# مايقلا دعب هنس لك ليح» نا دضتعملا هيلع طرشو ابهذ نواه فلا

 دحالا ةليل هشارف ىلع قشمدب هنايلغ هلتق نا ىلا ثكلذ ىلع ماقاف رانيد ىلا ىنيام اهدانجا
 تلتف لتقو ةنيب نوثلثو ناكنلا ةرسعو 0 نين ايو ا تنس ةدعقلا ىذ. نم نيقراشمللل
 ندسح ١ نم ناكو قاعن هللا ايبهيحر مطقملا ريفس هيبأ دلع نذدو رصم ىلا هئتوباث ليحو نوعيجأ

 قايعبت هللا ءاش نأ 1 انا نبحا عب لح نب نس ركسأ رو 9 ريالا
 0 دييلحا تثدن 0 | ابثمع ابعم كثجرخ دهسا كا هيورايخ ندا ىدنلار رطق ثليح املو

 نيبو اهطيطاسف تبرضو ككانه تلزنو ماشلا 3 ةبج نم رسم لامعا رخا ىلا ابل ة ةعيشم نولوط

 مئاق قوسو نسح عماج ابو الا يلا ةرماع| هذ ةسابعلا ايل لبقو اهيساب كثيف ةدرق 215

 نينايهثو عبس نس بجر نم نواخ عسن :ل ىدنلا رطف ثنامو ملعلا لها نم ةءامج كلذركذ

 لوألا عيمر 0 6 جاسل ااا ند 0-0 قوثو دادغبب هفاصرلا رصق 0 تنفدو نيئيامو

 ةوبأ قوشو نارا نم 7 ليقو ناجعتر ذا لابعأ ع برك ىو ةعدربب نيتبامو نيناهثو نايت منس

 نينسو ثس ةنسرخالا عب مر رمش ف دا دعب ةنجاشسل ا انجل هنلاأ) تسنن ب لا جاسلاوبا

 فلا اهدعبو ميما 8-5 ةيجعملا هلا مضي هيورامخو ناتسزوخ لايعأ نم هروداس ى هدنجب ع

 ا 0 ١ ءاب مث واوو ةحونافم ءار مث

 لادلا ىرح

 هله ادا, نا وهاب فورغلاورفألا 00 فلخ نب ىلع نب دواد ناييلسوبا
 ىهفاشلا مامالل ايصعن سانلا رثكا نم ناكو روث ىباو نإ وهأر ند وحس: نع ملعلا ذخا ع رولا ربثك
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 كلل قلعي ملو ةدم ماقاف مهفلا دبإدد وهو ضور* ءلا ملعتج َن حس - ىلإ درتي ناكل اق هنأ هذع كحلو

 ثيبلا |ذي حلف ا ايخاظقا: ى هانم يع

 ىق مندصق ايل 0 نم تيرجعف ىلا ىلا دعب ملو ضم مث مقدفرع هردق ىلع هعيطقل ىف عرشق

 فرح قى ةركذ ىتايسو بدالا موأع ميوييس ذخأ منعو ةريثك ليلخلا رابخأو هيف دعب عم تيللا

 اسم هللا لوفر دع نيكو كيتا وم هللا يح ا(ءايإن ناتتلاتيو نلامللاهلإ كاش نااةليبللا نيعلا
 هندالو كناكو ةيثيخ عدلا نب ديحا نع القد سبئقملا باتك ىف ىنابزرملا ةركذ اذك ماسو هيلع هللا

 هيحر ةلس ن .ريهبسو اعبر ١ شاع ليقو ةب هو نيعبسو سيخ لبقو نيعبس نس قولو ديا 3

 نبا لاكفو ظيبامو نيتس ظل 5 قود 1 نينسلا ىلع بترملا هحبرات 8 3 عناق ن دا لاقو 3 هللا

 ملقن نكلو اعطق طلغ ادهو ةيامو نيثلث ةاس ثام هنا دوقعلا روذش ةامس ىذلا هباننك ىف ىزوجلا

 5 نر اكن رفا نأ ديزل كاف دنا اوف حسم نار للخلق رطب كامو ى ىدقارلا
 مئمدصن كلذ ىةركف لمعي وهو دجسلا لخدو اهيلظ هنكمب لق عايبلا 1 در اجلا هب ىضمت

 نم ارحب عطقي 0 لبقو 1 بئس تلتاكتت ةرتمظ ىلع باقناف د هركفب قم لما ا

 ع ملفت ورق كا اي مث ةروسكم ام قلألا دعلو ارلاو ءافلا م ىديهارفلاو ضورعلا

 دسالا دلو 0 ىدرقرشلاو دزالا نم ط 0 0

 ريثك 0 نم ل ادن ب نا ست ةايملاد اهو ملا كلوب

 لامعالا لاصك نوكي ارخد دج مل رثاخدلا ىلا ترق فا اذاو

 قوت الو ةزمبلا فرح ىف هدجو هيا ركذ مدقنت دقو نولوط نب ديحا نب هيورامخ شيجلاوبا

 ىلع د. يتاعللا مايا ىف هنيالو ثناكو نس نيرشع نياوهو ىلوف هناكم هتيلوت ىلع ددجلا عينجا ةوبا

 نم فسسوو ند دادوبد جاسلا ىبا ند دهن نيشفالا كرت نيتيامو نيعيسو ثدس ظلس قو هللا

 نيشفالا منمنأو قشمد لايعأ ضعب ىف هيورامخ هيقلفذ رصم دصقو ميظع سشيج ىف لابجلاو ةينيمرا
 نم ككلم دقو داع مث ةقرلا هباحصا لخدو تارفلا غلب ىتح هيورامح راسو ةركسع رثكا نماتسأو

 فيحتلاو ايادهلاب هيورايخ ديلارداب ةتفالخلا دصتعللا ىلوتو دينعلا ثامالو ةبونلا دالب ىلا تارفلا
 للاب ىفتكيلل يلا اهيل 00 معنبا علو قارنوز ابلغ لاسر فليح ىلع دسحملا زفاف



 ارم

 لام اذ تسل ىناريغ ىنغ ىنو ةعس ىف هلع ىنا نايباس مل

 لاح نداعتل الرد فردت  اذحا كا ال ىلا نساك

 لاتعم لو امي :بزيالو هصقنيب فعضلا ال ردق نع قزرلا

 لالا نردفتلا ف ىنحلا تياذ لكموب مفرقت لابلا يرحل نسفتلا ىرقفلاو
 ليلخلا لاقف بتارلا هنع ناييلس ع عطقف

 قنافودتيبب ىدتلحا ,قزرعلل +. نبا ىييف.قش ىذلإ نا
 ىنامرح ككلام ىف كداز ايف اليلق الام ياعم اح

 ليلخلا لاقف هبئار فعضاو هيلارذتعي ليلخلا ىلا بت كف هثدعفاو هتماقاف نايبلس تغلبف

 05 5 5 لا 9 6 97 لك 0 دلو

 كنار فيك 0 لبق اقرفت ا اذ ةادغلا 1 ادع: ةليل عقلا ن د هللا دعو ليلخلا عيتجاو
 5 لاقف ليلخلا تثبار فيك عفقلا نال لبقو هلقع نم رثكا هيلع الجر تثبأر لاقف عفقملا نبا

 ضورعلا باتتكو روهشم وهو ةغللا ى نيعلا كتياتك لقيناصتلا نم لياغللو هيلع 5 مرثكا 00 الجر

 نيفراعلا ءايلعلا رثكأو لماوعلا ف باتكو مغنلا تاقكو لكشلاو طقنلا باتكو ةمارشلا كيل

 مييف عرش دق ناك اينأو هقيلصال سب ل ليلخلا ىلا بوسنملا ةغللا ف نيعلا باتك تنل هاوقي ةغللاب

 ريصتو ىبسو دس ل! روم قط ف فى نمو ليي ندرض“ ١) :ثذيمألت هليكاف نيعلاب ا هلئاو | بترو

 ةعضو ىذلا ارجركاف لوالا ىف ليلخلا هعضو امل ابسائم اهبليع ء ءاج ايف اههريغو ىهضيجلا ع

 نبأ قنص دقو هلثم ىف ليلخلا عوو دعبب ريثك لاخ هيف عشوا اذهلف لوالا اضيأ اوليعو هنم ليلخلا

 نلوم دلو هل ناك ليلخلا نا لاقبو ديفم تباتك وود قودشا ادانك ذك 0 0-5 قى هبوناسر د

 دق ىسأ نأ لاقو سانلا لا جرخف ضورعلا نازوابر عش ثيد عطقب ةدجوف اموي هينا ىل لع لخدف دود

 هل ابطاخم لاقف هنأ لاق اند ةورخأو هيلع اولخدف نجح

 ككنلذع لوقثام ماعت تنكوأ ىنثرذع لوفا ام ماعت تك و

 ككئرذعف لهاج كنا ٌتياعو ىنتلذعف ىتلاقم ٌتلبج نكل

 ةريغل مآ هسفنل ركذب ملو دشنا هنا نولوقبو

 برجعل اذ نأ بسك كنااو بكي دق ةحالا راد كك نولوقي

 بيرق بولقلا نيب نكي مل اذا ؛ .اهبرقوزايدلا ىنغت امو تلقف
+ 



 ات

 ا ا نر نيتيامو نيعرأو كس يدق ا مدس قؤد اهنا ةئسلا ةيثالا 17 مجيحم

 ىذلارفصعلا ىلا ةسنلا ةذه ءار اهدعبو ءافلا مضو ن نينلمبلا داصلا نوكسو نيعلا مصب ىرفصعلاو

 اوفلتخا دقو ةيناث ءاند «ئلالا دعبو ةدحوملا احلا ةئانملا نلا د قب تابشو 1 بايثلا هب بصي
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 ةيامو نيتس منس بجر ىف طايخ ند ةفيلخ ةريبهوبأ ةدج قونو ود ىلعم ى هال فكل ذت هيبقلل ف

 نيعمجا هللا مممحر دحاو رهش ىف جالا نب ةبعشو ةفيلخ ىدج قوت لوقي روكذملا ورمعوبا ناكو

 ىديحتلا ىدزالا ىدوهرفلا لاقبو ديهارفلا مبينا نب وزمغ نب دنيحبار نب ليلخلا ليحرلا دعونا
 سيخ ى.ةماسقأ رصحو دوجولا 0 هلع طينتسا ىدلا وهوا رخل ملح قباناما ناك

 نأ لكل وو تبيفلا اعف | دحاَو ارح سشفخالا مرق داز مل أرحب رع ظسمخ ابنم 00 دو 5

 هيلع 0 هع 30 عيجر ايلف 0 6 دخول ا ديل دل مءابمسملا 9 اني اع فقزرج ن كي كح ليلخلا

 0 انعيزاف 0 لع مل تثدحا ةفرعملا ثكلتو مغنلاو عاقيالاب .ةفرعم ملو ضورعلا ملعب
 ةييرملاب ىبيسلا هباتك ىف 0 ند ليلخلا قحق 4 ىنايبصالا نيح كا ند ةزيح لاقو ا 2

 1 اكد اهل نك 2 ) ىنلا مواعلل ع َعددأ جرخت ]ا ] مالسالا ةل هلو 3 ناف كعنوأ اذ نر يحصم د ثودح ىلع

 مح نعال لك 3 ١ ا ١) ملع نم 0 | ناهرب كتكلاذ كغ قس لو لدن خلإ نم ل ا برعلا

 فكسط ىلع: ف را عفو نم ا 28 5 0 ' ف لدا همدقل اب 000 ةذخا

 ل
 و سب

 د 0 م ايند دلا هللا ل كنف 00 0 ةدعتدفل دلما رصعد هيف 2 ةدبعل ةموسرو

 نم مث ترطاق مم الأ نم كم ةغل رصعحب كدا علا 0 ان ةسيئت الأ نمو ةركذ كتمادا ىذلا

 3 ةمالك دا مالسالا | ةلذ دل هن ةيلازو هه ى ذلا هباتك ءضاوما تكفيك اينو يجشتلا ملع نم ذل وبس هك تم

 ١ "ريغ ىلا 0 2 1 0 ناسنالا | ملعي ال ةهمالك نمو أروقو نيل القاع اهلاتع الجر ليلخلا

 هيلعب 0 ا نا ىلع ردقب ال ةرصب رع لأ صاصخ نم صخ ىف 4 ليلخلا م امأ ليم رولا

 نوكيب ام ليكا لوقي ناآكو ىديه ةزواجع) 5 ىباب ىلع قاغال ىنأ لوقب 5 هتعمس دقلو لاومالا

 مبلغ هللا' ىلص ادذم انهبف' نات هللا تعب ىتنلا عرتشلا ىوبدتنشب نيعبرا:عغلب اذا انهذوءالق ناسنالا
 عاقللا كم ةلألا] لوسر ايف صضبق لإ نسلا "حرا لستتي نيئسو اثاث غلب اذا صقنبو ريغنب مث ماسو

 يصب لوا اهيبلبفا لدم كدا مشل و كرا رادكعلا اضل لي اسجل ندذ نوكب ام ىفصاو ملسو هيلع
 تتكف ةروضح ىع دلاسلا هيلا بش ا زاوهالاو سراف ىلاو ناكو ىدنزالا ةرعص كا ند بلببملا سا

 مياوج ليلخلا



 اتا

 ةروك 2 ظسردملا ىنبو اهارقو 0 ابا ةريثك < دجايلم ىندو م ا 0 ةيتعاو: ةأكدع

 سو م ىنلا ديف ليدمروس ىنبو

 ةياما' سمخو نيسمخو عسا نس ناضمر ريش ىف فوثو

 نب رصن نب ةكاذ نب ةحاد نب ىسوي, نب لاوكشب نب دوعسم نب ثكلملا دبع نب فلخ مساقلاوبا
 هذيلا فاش هل سلدنالا ءاهلع نم ناك ىبطرقلا ىر كاسل دفاو نب ميركلا دبع
 ذيع ديلولا ئيا ىضاقلا ينصت شلدنالا ءايلع ديرانا ىل ا الرد طاعجلا :ىذللا المل ل سنك لدم

 ةيفرلمقا المو .نلل دثألان لاح اع قريغص برات ه هلو اريثك اقلخ هيف عيج دقو ىضرفلا نباب فورعلا هلا
 لاوتم ع 00م اهي وللا ق ةركذ.٠ 000 تانيكدلاو ضماوغلا تاتكو

 قور نام ميس ركذ فيطل ءزجو بولسالا اذه ىلع معضو ىذلا مباتك ىت ئدادغبلا بيطخلا

 ةئلث مهتدع تغلبف مجعملا قورح ىلع مهءاهسا بترو منع هللا ىضر سن! نب ثككلام نع اطوملا

 نيغرضتللاو تاجاحلاو تاّيبهملا دنع ىلاغت هلاب نيييعتسلا:باتك امس ئئيظل ناجم الجر نيعبسو
 فقكلذريغ'هلو تانماركلاو تاناجالا 9 هبل مير ل١ هللا رسب امو ثاوعدلاو تابغرلاب هناحبس هيلا

 نم غرف مذا لاوكشي ن دأ ىنعي [نييش الع نم تلقن ةيحد 0 باطخلا اوال اق: تافنخحإلا نم

 ليقو ثلاث نيبثالا موي ا ناكو ةيام سيخو نيثلثو عبرا ةنس ىلوالا ىدايج ىن ةلصلا فيلات
 ةنس قاضمرترلبشأنم» نول ناينلا.راغبرإلا“ ةلبل. اوتو ةباسعب رأوا نيت عيرا تنسج ةجلا ىذ نماث
 نم بترقلاب: ن سابع ندا هين دا 9 دعب ا رالا م نذدو ةبطرقب بام سيخو نيعبسو ل

 هةية ماك ىداالا اهم مانام لادلا اخ ةلخادر حل !اعت للا ايهيحر ىببح#» نب ىبححتر بق
 نيثلا نوكجو ةدهولاةءابلا في لاوكشيو نو اكماعلا شرع ن راالا اهلثم ةكادو ةنكاس ءاه مث
 ةيجيدبص دوعسم نب فيكلإلا ديع ناورم وبا ةدلاو فونو مال مث فلاواولا دعبو فالرسول

 يام سيخو نيثلثو ثلث ةلس ةرخالا ىدايج ند نبق عبرال نينثالا مب: قدع نذدو دجإلا وب 4

 ىقاعت هللا هيحر ظنس نينامت وعن ةرمعو

 بفابشي فورعملا ىرصبل فيلا ىرفصعلا ىنابيشلا طابخ نب ةفيلخ 8 ل رييه ىنأ ن د طايخ ند ةفيلخ وريعود هلأ

 ليعيسا نب دهم منع ىور لشفلا ريزغ سانلا ماياو ريراوتلاب افراع اظفاح ناك تاقبطلا بحاص
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 نيفس ند نسحلاو ىل ىكد 0 كو ودأو ليلح ند ديحلا' نر ِ هللا ديعو هخراتو محك ت-

 تسردو ىسلابطلا دواد ىباو عبرز ند دبزيو .ةنيبع نب نيفس نعو» ىورو نيرخأ ف



 ا

 هللا ىلص لوسرلل ةبطخ نيرشعو انس هيف ركذ باتك هلو ككلذريغو هقفلاو ريسفتلا ىف ةريثك ن 7

 ًاللقتم اعرو ادباع ادهاز احلاص الجر ناكو هب اوعفتنأوريثك قاخ هيلع لغتشاو ةدنسم ابلكو ملس ملسو

 انيق ماقاف قشمد مدق دق“: 0 قشمد مرادسمو و ركاسع نان ظفاتحلا لع هسفنو

 ند ناوي فول ار ءايض هيقفلا د هول يا نم ةليج نسو.لبرأ ىلا عجر مث ةدم

 ةلاعتراللا ا نا نيعلا 0 طب ك1 :ايسوأ باذبملا راش نايذهلا نسابرد ند ىبسع

 ملس هناالو تثناكو اههريغو رصن ند ليقع ندرصن هن مسقلاوبا ن ميدلا رع هيخأ نياءاضيإا ميلع جرختو

 نيدتسو عبس ةنس ةرخالا ىدايج رشع عبار ةعيجلا ةليا منافو تناكو ةيايعبراو نيعبسو ناس
 ىلاعت هللا هيحر اريثك هترزو رازب ةربقو ةدرفم ةبق ىف ضررلاب ىتلا هتسردم ىف نفدو لبراب ةيباهسيخو

 نيثلثو عبرأ 0 ليراب ةدلومو الضاف ناكو نيتسردمللا ىف ةروكذملا هيخأ نبأ هعضوم ىلوذ قون امو

 ىلا لقعناف اهتم مجرخاف ل ميرا بحاص نيدلا رفظم ملعللا ا ميا يظن اراوا سيكو

 ةبيحاص ناكو دادغب نم ع ءابلا كورح,يفاةركذ( الا ىمورل ١ ثوفقايردلاو بأ ميلا بتكف لصوملا

 اهدانع نم تريضأ.ام ترنبظا نأو ىّددعلا ةوطس فخ ال ليقع نياابإ

 اهدالنا ىف نكي | مل الضف تكيف ثار. ةيتف ثكالب نع اموبي فكيتبمفاو

 اهداوس نود بسشلا ةازبلا ضان ىرت نا ةركت نابرغلا ةذاع ذك

 هنس ىف كلذ ناكو ميلع كلما رطاخ اوريغ ىتح مب اوعس نيذلا ةعامجلا ىلا: ككلذي راشا

 تجرخ ةلسلا ةذه ىو ةيايتسو ثس نس شيطاب نا لاقو هفرعا اذكه ةيايتسو ثلثوا نيتنثا

 اورساو اوبسو اهلها نم اولتقف لبرأ نم ةيبرق ىهو ناجم رذا لامعأ نم دنرم ةنيدم ىلع كلا

 لدرا نم ميج جارخا قروكذتلا 8 نيبدلا رع نب دج نيدلا' فرش 1

 ىدعتلا ىف اودرساو ايلظا ناحط ولا ن الا | اوجرخا نكي, نأ

 هرم نم اريزخ 0 ج ركلا ثراج نيب ةرساانلف

 نيدلإ زرع نبكسو اهنم ايش ثركذل ليوطتلا ١ نوخ الولو كتيبودلا ىق.ىلوطلا ديلا ىرشلا اذهلو

 موب قوت ىتح ككانه لزب مو اًبتار لصوملا بحاص هل ررقو ىروزرمشلا نبأ طابر ىف لصوللا رهاظ

 نذدو ىلاعت دمع ةيايناسو ةرشع عسسل لس ةرخالا ىدايجوأ رخآلا عب عير رمش رشح ثم لاث ةعيجلا

 :رشلا ةدلو قوثو سنوي نب ده دماح ىبأ نانا ها او نظرا دا رف ةيزت لك رباقيب

 0 0 00 دي ةتاهنسو نيكلذشو ثلث دنس محملا نم ل نمانثلا ثبسلا ةليلروكذ لا

 0 5 ١ ىلع هقفلا ارقو ل در اب ةيام سيخو 0 نيتنثا دلس بج قى «دلومو ةيدوصلا

 املا نيسلا 6 نيطتور قال هللا مهميحر ى كم مرخخلا: ى دا ىلع بدال 1 _ سنوي نب نيد لأ

 ون اهدنعبو انهتتحت نمةانثملا "1 نوكسو ناكلاو اهقوف نم لاناملا ء اغلا رسكو ءافلأ“ نوكسو الل
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 اةاعتلا لاحظو هريس اطر او” هلاك نجلا
 لذاونلا ريثك اريغ ىبللا 0 ةيلما لكم اكبابمم نا علل
 لطابو ل لك ىف للا ملت دو هموقل تثامرع ا ىنببي ناك دقو

 لكئاستلا ى هفورعم أو اول ييسل الو هكدا اوزيست ال ىرسقلا ايست ناف

 / ياهلا باو نبا نإ تمم ١ كك ىادلاخ لع لمح كو :راكو

 لاقو هل اهذفناف مرد فلا نيعبس هموي طسق ىف لصح دق 1 هيلا اهلصواو «تاينالا اذني كفا

 لالا مذنه نع كيشاو لاك ةفكحدتا مل لاقو بمغشلا وبا اهدرف هيف انا ام 3 دقف ىنرذعا

 هاعدف ىنسوبإ ا اهذخاف اهنذخايل هيلع مسقاو ايناث هيلا اهذفناف كلاضفاو ثكفورعيل نكأو

 0200 لج اًباذع ثوما نال لاقف باذعلا شخت ملا ككلعف ىلع ككلبح ام لاقو
 وهو نهاكلا قش دلو نم ادلاخ نا ىناهبصالا برفلاويا 4 فتم يح هلع كيان
 يلا رع ناك ايد ناك ارك ن ناركذو زرك نب دبزب نب ةشأ افا بولا

 مريع نمل ىيعل ||

 نهاكلا 3 ند نيوجل نب سمش دبع 8 5 »هةعقرلااو ذو ةعقرب هنيع ىطغي ر وعأ ناكدنال ةعقرلا ىذد

 0 نلاب رشبملا نداكلا ع ةلاخ نياروكذملا قش ناكانا ا هنالك ىلعنا بعص ندأ

 7 قش ناو ها ا ىدو ةروهشم تكل اذ ىايورلا ليوان ىن هتضقو ملسو هيلع هللا

 ملا نكت مور ةردص ىف مدهجو ناكو هل جراوج ال ىقلم اًدسج ىناكف 7-1 امأ ايندلا بيجاعأ نم

 نم وصنف قش ناكو سلجف ميقا ع ىغ اذا هنأ الا ع نعردت ال ناكو قنع الو ن

 ةنايكلا ف ايل 0 الدحلو 7 0 اد ل 0 ناسالا قش قا ا لبق 30

 ىربيحلا يخل كَل ةنبا ةفيرط ثيفوت مويأأ ك فكلد فو دخلو مو كا :دالو ٠ تناكو اهبنع روش وه ام

 دش قف افراق د كرم دحلا) لكب تعد ادلو:الو ءامسلا ءامرماع نب اقر وربع ةجوز .ةنهاكلا

 دحاو لك شاعو ةفح لاب تنفدو اهنعاس ىف تنام مث اهتناسب ىو اهملع ىف اهفاخس هنأ ثيعزو

 ك0 قرسقلاو 1 اعنف كارلا نوكسو ف جالا مضي زركو ظلس ظيايتس ءو قش نم

 ةاجت وم نطب ىهو رقبع سر دق اوال دل 0 5 هع نوكسو

 فراس ابيقف الضاف ناك ىفاشلا هيقفلا قيرالا رصن ند ليقع نب رص د نب رضخ صطخلا نابعلا و ودأ

 نم ةدع ىبقلو ىشاشلا نياو ىسارهلا ايكلا ىلع دادغبي لغتشا فالخلاو ضئارفلاو بهذملاب
 ةسر دم ليرأ بحاص 00 ىليزل ل 00 اب دل ىلدو ليرا ل | 6 مث ابل اشم

 فقئداصت هلو لب راب سرد نم لواوهو انامز هيف سردو ةبام سيخو نيئلثو ثلث ةدس اهكرانو ةعلقلا
05 - 
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 ىدنلا و باو ىدنلا' نبآو ىدنلا ثناف .  بهاذم ككلع ىدنللام دنلا:لويلح

 ككللا دبع ني ماشه هيلا بتكو هلثم ةاظعاو ةتاضقب رماف نيد ىلع لاقف ككتجاح ام لاقف
 دع ىناح | هبرك تنأو ميرك هللا ناو داوج ثنأو داوج هللا ناو ا الجر نأ ىنغلب

 نينمولل ريما 3 من دلاخ هيلا بتكف ىكمد نآحتسال اذه نط رخل مل نثل هلاوو لاصخ رشع
 اذبه_ نماةشا عركلو :ةكايازمللا تحل كبح اناف ميركلا بحب ميكا كلا ةنأ:لاقف نالف ىلا ماق  93 5ص 7 :

 لي تيلقف ككلؤوشر مأ كيلا بلحا _تكاتفيلج ملاقف روما فا" ىلا حاجبلا ىفش 5 ماقم

 ةصاخلاو ةماعلا ىلع نوها ةليجل نم لجر لتفل هللاوو هلوسر دجتو هللا ةفيلخ س_وا) لاقف ىتن :ةيلخ

 سند ؟اعمال ىدو هدد كت ميني 30 ناكو دير ان 3 4 ىرتطلا ةركذ اذكد نينموملا ريمأ رفك م

 قدزرفلا لوقن تكلذ ىقو.اهبف دبعتن

  0 51دلاج .قشمد نم داعم اننا ةيطم ربط

 دح أود سس دل هللا نا د ندب تاكحت) دام نم ن اكل 5 مد فنا

  2ديت رانم سشضغب نم مادو همال تيليكلا انف ظمعب

 هخران «ىويطلا زكا ةنامَو نيرشع ةنس ا قدامه لفن نيقارعلا_ نع ادن اهن لزع 5 نا مل

 كو ملزع تا كاعو سيخ نس لاوس ىف اذلاتك ةالوو ف ءلا نع ةريبه ند رمع لزع اماشه أ

 تساند نك اقف 1 الارمأ نا لا لزع ابساس ناكو جاجل أ نياوهُو ىفقثلا ريع ند _ْثسود

 ىلع ىنضركاف ع ل ىسوجلا حل ناو ةيلسم ةارمأ ىناريم هلل ١ ىدابصفغو روج دع لسا آو ةيلسم ةارما .ناريمالا هللا 2

 نفسى  ذوب ماشه ددعو 0 0 لطبنلا ناسح قفكدلاد لد بنكؤذ هنفلق تادجو كل اهلا لاقف

  0ةدنع 3 هسئحاف ةتجاح ضعت ىف ةندلال زرمردللا كيف كسرت ناك دقو ريع 8 فسولإ

 الاعور د دلاخ ةبساسححمو قار ءلا ةيالوب لسوب ىلا دعم بشوف مد اعد لبللا هع اذا ىذح اموي

 ةفوكلا ىلا- ها نم راسف ريس رفد كك 2. لقدسولا جرخت نيب ىلع كتلفلا هندأ ناوتسي نأ ةر از ماو

 ةنذعو هيبمأحو هسيحو ه !ايغو ادلاخ ذخاأ من اريج ظفوكلا مدق

 عير مث افضقنأ
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 ىنح ةلحرم ١ ةرشع عبس ىف لاحرلا نع

 2م ايهرصعو نيتشخ نس كيم دق 6 اهلنا ليف ديرب ند 5 لا مايا ى هلئاق مث

 هيا .بامدعل لا |سجل يلام يلا كنك نكن مث افصقنا ىتح ايهرصع 0

 دبش ةدعقلا ىذا ف ليقف لارشماو كلدم ادعس نعمل فاقت أكو قطني ال او ةوانن ككل 3

 .ةفوكلا نينا ابنيب ةريحلاو ىلاعت هللا هيخر اليل اهنم ةيقحان'“ ىف نقذو ةريخلاب ةيامو نيرشعو 0

 ودأ هخح دم  فسويإ نيس ىدلاخ ند اك"ابيلو برعل ىلا كام رذنملا نس نايعنلا ا تناك 1

 :كسالسلا تت مهوبع فيقثتربسسا اننمو 0 ساتلاربخ لآ الا



 ما

 اهيلع قعف اهيف اوقسفف ابيفرتم نرما ةب رق كلبن نا اندرا اذاو دلاخ مل لاقف نولعفي كلذكو

 مناسل ماقا ايف ىلع لخد دقل هللاو ىنيلكت هللا دبع ىنا ثكلملا دبع لاقف اًريمدت اهانرّمدف لوقلا

 ناييلس هاخا َناف نعل» ديلولا ناك نأ ككلملا دبغلاقف لوقن ديلولا كاعفا دلاخ لاقف اثعل

 دعت ام هللاوف دلاخ اي ثكسا ديلولا هل لاقف دلاخ هاخا ناف نعلب هللا دبع ناك ناو دلاخ لاقف
 نيو كحبو لاقف ديلولا ىلع لبقا مث نينموملاريما ايب عيسا دلاخ لاقفريفنلا ىنالو ريعلا ىف

 ول نككو ريفنلا بحاص ةعيبر نب ةبتع ىدجو ريعلا بحاص نيفسوبا ىدج ىريغريفنلاو ريعلا

 ريسفن ىلا جانتح» عسوبلا اذهو تقدص انلقل ناب للا محرو فئاطلاو تاليبجو تايينغ تلف

 ميلع هللا ىلص هللا لوسر اببلا جرخف ماشلا نم نيفسوبا اهب لبقا ىتلا ناب زبى ف ريعلا هلوقف
 ةبتع موقلا ىلع مدقملا ن اهرب نع 0 اوجرخف ةكم لها ربخلا غلبف اهوينغيل ةباحسلاو 0

 نكاح مك ا #سنقق نيفس ىبأ نم دحأو لكوردب ؛ ةعقو كناك قدما يلا اءايطوأ ايلف .ةعيبر نبا

 كتايعيشع ب دلاخ دج ةيوعم 7 دنه هتنبا نآلف ةبتع اماو هيبأ ةبج نيف نيفسوبا اما روكذملا

 ىسا نب مكحلا ىفن ايل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نار ىلا ةراشا ةمالكر خا ىلا تاليبجو

 ديزكلا قد هليحت لا ىف 23 و ملغلا ىعربب ناك فئاطلا لا دمك ابا دبع دج ناكو صاعلا
 نا لاقبو هع مكحلا ناكو ةدرف ةفالخلا هنع هللا ىضر نافع 0 نايت قلو 1 -- 00 0
 رابصتاو هلا "ادا ىنهل نذا دق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك هنع هللا ىبضر نانيثع
 قلاعن للا همحر ةرجلل نينايثو سمخ ةنس هثافو 3 ةيافك اهنمردقلا اذه ىفو ةريثك دلاخ

 ند ماشد ةرك 5 ىرسقلا | مث ىلجتلا رك نب دسأ نب ديزي نب هللا دبع نب.دلاخ مثيهلا وأو ديزي ودأ

 نب رماع 0 رك 3 ند ديزب, ند هللا دبع نب دلاخ وه لاقذ 0 ةريعيجا كن انك ىف ئيلكلا

 نب ترفا نب مر" نب ركتما نب ا قش نب ريرج نب هيغيغ نب نسيش دبع نيمللأ دبع
 رد كتمبذ نب كنوغلا ند ورديع سس شار 1 ,اهنأ نب رقبع ند تكلم وهو رسق نب ريذن 50 صقأ

 لدكف نم -نيفارعلا رد م نايطتعق ند برغي ندي بيحشت نيرابس حرت و دلك ندا كير رد تكلم

 ةينارصن 5 همأو رجم ساو عسسل لس كك اذ لبق ىلوو ىومالا ككلملا دبع نن ماش

 نيرويشملا برعلا ءابطخي ن مه ادودعم دلابخ ناكو 1 هياع هللا ىلض هللا لوسر عمم ةبحص ديزي هدجلو

 نايتس ةهحدم دذو ار هسواج موب, ر عاش 0 لك دع اطعلا ريثك اداوح ناكو ةغالبلاو ةحاصفلاب

 ككتجحاح ام دلاخ هل لاقف او مارس ابع "حب كتيكسف لاق : ام رغصتسا لوقلا ىف ءارعشلا ع عاسن أىار الذ

 ةدشناف ايه امو لاقف ىتيب تثرقتحا ارش لون كعب انملد 0 كثحدتم لاقف

 بعلي ككتيسح ىدتح ع 00 ىندشعت ىدتح دودج ان ل تعربل
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 اثكبا كير ,لمفاع مل :كلقفا ةمالم فل كسبتو نلف! لسوردبلا اهشييقت# لل اءالبقم طاف كب رونا"
 هللا نا الا. هيلع ثمدن دقل كلاو اما لاق هيلع ثمدن هتعنص ىذلا زبراتلاف هل تثلقف ىل رفغلاقف

 سبتقما ةوذج ىف ىديمحلا هللا دبع وبا ةركذو ىل رفغو ىنع افعو ىتلاقا هفطاب لجو زع ىلاعت

 نيعيجأ لاح هللا مهمحر ةاصلا ا ندأو

87 

 ءالا فرخ
 ع ىباركذ مدقت دقو دنلاك ةعسلا ء ابقفلا كح 46 راصنالا تثساث نب دبيز ند ةحر اخ دبز وب بأ

 ناكو ةعبسلا ءابقفلا الخل نيعماجلا ىن يلا هنمجرت ف تثركذو ءانلا نزرح تك ف سحرل كيبع نا

 ١ ند ثا ةوثأو هديع هللا ىضر نافع ند نايثع ىنمز يع دقلا ليلح اعيان 05 كل ةحراخ 0

 ود ديز صإلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هقح فو 3 هللا ناوضر هب 7 رداكأ

 كلمت :اكل] دعس كس 5 ركذو هنيدماب ونع هللا ىص ر ةيام ةنس 5 ةرجسلل نيعستو عسن 2

661 

 تك اش اف جرد نيعبس تكيند ىناك مانلا ف ثبار لاق ةجراخ ا هلل

 ىرهزلا هنغ قورو اهيف تايف لاق ا.تلايكا دق نس نوعبس ىف هسا ةذهو ثروهدن م

 .-!و ملعلا نوفل قر ملعا م ناك ىومالا نيفس ىب دأ نس دي وعم ند ديزل ن: كل مشاه ودأ

 هتفرعم ىلع ةلاد لئاسر هلو اهبل انقتم نييلعلا نيذبب اريصب ناكو بطلاو ءايييكلا ةعنص ىف مالك
 قياسيا ثال# انيبفاولوغاةمورلا ا بكفازلا نسف اعرلادل لاقل نانطرلا ل: لزب قت“ ةهنذقلا دك اإل تئازوم
 علو اهيلا راشا ىلا زومرلاو 00 دي اع ةروصورو 1 21 تا 2 ضل ىج ام ندادحأ تييصت

 راعشا ككل ذازيغ 0 علا 52 ا دعسو م.ةرصت نسح : ى لع ةلالاد عيطاقمو الوطم 23 ,ثك راعشأ انيق

 أبئم هد

 انلق:الو الؤجب ًالاهلخ ملزما“ قرا ملو ءاسنلا ليخالخ لوجت

 دانيا ايما نول هايتس ]2 نبا مار لا
 دنع 0 3 ناكو اهتربشل اهركذ ن 2 ان رضأ ناورم نراك تككلنإ) ديع 0 ةصق اج 1 ةايو ص ىو

 0 اوما نمش رف تدق فكلما" دنع ققسْيلولا نأ 13 اير هناك للا
 ةفسساو اللا دب لبحر ئاةتطملا هه نقولا ربما ند هيلز يطول رثطأ اج كاقف دنع ديلولاو
 ةلذا اهلها ةّرعا اولعجو اهودسفا ةبرق اولخد اذا"كولبلا نا لاقو ا قريطم فكلما ننفف
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 فرعي, ناكو بطلا ةعاننض ىف هئئقو ماها ناكروبشملا بنيبطلا:ئدابعلا نققيعسا :ند:نينح دبز وبا

 ةيبرعلا ةغللا ىلا نانويلا ةغل نم هلقنو سديلقوا بانك رع ئىذلا وهو ةمان ةفرعم نييثانويلا ةغل
 ١ ككل بتك رثكأو ىطسحللا تانك كتكلذكو هدذهو نيقنف ةركذ مدقملا ١ ةرق' نس كركاث ال

 برعو اهييرعتن ٠ ءانغأ ةعامجلا كِشا روكذملاا ن نيلح ناكو تنردذ نانويلا ظغلد.كثناك داتلجلاو

 ناسلب عةفرعلا مدعل بتكلا كلب ذحا م فكلد الدلو «فيسكلا روني اسي
 نك ةعللا تكلت فرع نمالا هب ع عدت الو "3 ىلع قاب ةودرعب مل باتك لك منج الر ىنانويل

 اضبإا هدف كفار نم ةعامجو ىكمرب ,لارفعج هلق نمو اني اهريرحتو ابهيبرعتب امرغم نوماملا

 دو ةريثك ةديفم تافنصم بطلا ىفروكذملا نيطعلو رفواو منا تناك نوماملا ةبانع نكل انه اوزننعا

 ة ناكر وكذملا انينح نأ ء ءابطالا رابخا باتك ىف ثبا 2100 ىف قعسا هدلو ركذ مدقن

 تر هيف 04 قكلط نو مالا لع سعف مايحلا لخدي بوكرلا نس هوز مشتعر مودال“
 هماعط هل مدقبو رخو موقي مث 1 ايبرو مقرع ىشنب ىنح ىكنبو ةكعك لكايو بارش ع
 جورفلا لك ابو ثقرملا نموسحبف مهرد اتيام منزو فيغرو اعدوبر جمدت ليهرللا جورف د»و

 ”باقلا حافنلا لكأ 0 ابارش لاطر | ةعب 0 اذاف ملي

 ا نيتس تنسرفص نم نولخ ثسل ءانثثلا نب ثام نا ىلا هباد كلذ 5 لجيش
 ىلع نيمدقتم ء ا اوناك 8 ويلأو ىه ع ٠ ىش ىأ ىلا ىدابعلا ةبسن ةدلو ةيجرت ىف قبس دقو

 نازكسو ايناحت" نم ةادثألا ءابلا“ مضي وففو مالسلا هيلع ون. نب كاب نب انوي دالوأ نم مجو مالسلا
 فلا نينونلا ن بو واولا

 قوم 08 نب بهو ني ناي نم ده .نب نايجر نب نينح_نب يفاخبا نب. ناتو اوما
 تمانك هل هلو ةيط رق لهأ نموه ناورم نس كتكتلبلا دبع ند اشهى د ةيواعم ند نخيرلا ديعاريمالا

 اد داعم نيناس ف ؤ اضبأ ابهر 5 ف نيبلا باكو تادلجم رشع 1 سلدنالا ميزات شق سبتقملا

 بحاص اهيف اعر اب 0 00 00 هوق ىنسلا ىلاع ناك لاقف ىناسغلا ىلعوبا ةركذ

 باسعلا م ند كد انإمنش تلا 0| مزل من )ءامنظن مهنسحأو مسيق سانلا جت لق لادن الاد جرا دار

 هداتك هلع ذخاو ىدادغبلا ىعبرل در ١ نسحلا 0 ءالعلا ابآو ىلاقلاا نلغ نا ةسا ىوجذلا

 دعب ةيزعتلاو ةدوملاب ىافختسا ثلث دعب ةّيئبتلا لوقي, متدعيسو ثيدحعلا عجيسو سوصغل اب ىجييسلا

 ةبام عمرأو نيو 0 0 لوالا عدررج م نيش ثلثل دحاإلا 0 فوتو ةييصملاب ءارغا تعمل

 قدضلاب ىرسعلا هفصوو ةياهثلثو نيعبسو عبس دش 8 ةلومو ضيرلا ةربقمب رصعلا دعب هسوي, نم نفدو

 مالك ىاحيصق نابح نبأ ناك لاق نوع نب ديحا نب دجت هللا دبع وبا ريخأو هخرات ىف ةاكخن اييذ

 2 - .1 ا
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 ىلدا ابيو ىترسأ اهبف ناك نآو ابلهاو ثسن نيد ببرغ ىناو
 اضأ 2 دشنأو

 رزو هنود ام مدرش سانلاو ٌرْرَو هنود ىداوعلا عابسلارس

 رشد ذوب مل ارشد ىرش اسضو عع مهذب مل اويلسر شعم مك

 نسال دار
 ميرك طق ن صف” اسإ ملف قباو ملك فاك ةرع كورس هلو رئاكاف

 5 نمل دعس قرتط لك قيضتفا] اورمالا نم ىف لنالو

 [عروو أدهزو ابداو الع مالس ند مسقلا ديبع ىباب ةرصع قى هيشلإ ناكو دك اذ ربغ هاا 8 ركذو

 ةرحر كنسد ظني ديد : ةب اينو نينايثو نايث ل ص والا مبر رش, 0 هتافو ةفيناكو افيلاتو است

 : هسا 1 لحوم ءاب ناالا دعدو ةليهملا ءاطلأ ديدشنو ةيجعملا الا 2 ىباطخلاو 0 ١

 ملعا هللاو هيلا بسنف هنع هللا ىضر باطخلا نب دبز ةبرذ هل ا اقايقوب رك ثلا "باطلا هدجب ىلا
 كيس ىلا ةشنلا هذه هنوف نم «انمما) اهلووو ليلا جسما لوكس لافلول )املا يعي ىسبلار
 ناييلس 1 مسا 5 عر دقو رابنالاو راجشالا ةريثك ظنزغو اناره نبي لئاك دالي نم ظنيدم ىهو

 تنلاس عيبلا نب ده هللا دبعوبا مكامحلا لاق لوالا سبحضلاو ةزيهلا تابئاب اضيا ديحا روكذلا
 ناف يح وا ديحا ”يناطقللا ”نابيزلت ىاديلا "نع ةيقفلا تسلا كبل ني وهاظ قلب نفطالا مطقلا اما
 ديححأ اونك سانلا كلو ديحتام ةشسيمت ىلا ينيشا ةلوقي ةححتيل' لاقف: دعا لوط“ لئانلا”نصفب

 امقلخل ناييلسوبا اندشنا روكذملا مسقلا وبا كاقو هتكرتف

 هر ويل ارا دم من هلكلفا [هعضنز سفن مهلك سانلارادف نيل سي ا

 كاف ننالل اين ذدت ليْلف اهيتع بوو فوسردي مل نمو ىرادردنإ نم

 ني ”ظاقركعا لأ ىلوم تابزلاب :قورعللار وكلا - ليحليسلا ند. راي نب بيبح نب ةزمح ةرايعوبا

 نتيعالا نعوم ناد ةارقلا -طاسكلا نمععلا نأ نفح ةينقو جحا ءارقلا دحا ياكا انييجيتلا حدر

 نجلا ناواح نم بلجبو ناولخ ىلا ةفوكلا "نم ثيزلا:بلجب: ناكهنال,ثانزلا هل' ليف -
 هيححر 1 ا روسو سل هلو ناو ]دعم ةيانمو نيسيمخو قدا تفك فولو هد نرعف ظفوكلا ىلازوج

 ى ةنيدم ىهو نون ىلالا دعبو واولا سننفو ماللا نوكسو كلاين: ءامجلا مضي ن , امام 0

 ةلّيبملا نْيعلا ٌرْسكو لدحوملا ٠ ايلا نوكسو ءارلارسكب ىعبرو لبجلا دالب ىلي ايم قارعلا داوس رخا

 ءابلا دبدشلو
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 قاما كيلو رطل اد زوا :١ سجم يضر كتارلان
 صاصرلا قيرابا ىف ىطعنو اهذخان مايا

 اضيا ةرعُش نمو

 ىرذع ىفاثنطإو لرمول نع ثءرسقال ىرهلا .ةصيق ىف تحض اول ٌتِسفاف
 وردت ال فكنان يردك ل كفار صان كنا كك يد ركل

 لدا نم ناك ليقو ىلاعت هللا هيحر ةيامو نيتسو ىدحا دنس ىف قوثو ةروهشم ةرابخاو ةراعشأو

 سيخ ةنس ىئتبقدينزلا ىلع ةفوكلا رهاظ».ةرصبلا لماع ىلع نب نابلس نب ده هلتقو طساو

 ليقو ككانه لث ىلع نذدف مقبرط ف و تايف# ةرصبلا ديريزاودالا نم جرخ ليقو ةبامو نيسيخو

 ند لا 2 ةركذ مدقملا درب نب راشب ىدبملا لتف انو بانو (نيتتمو نات ةنسأ قنات

 ايييع 25 ىلهابلا ماشهوبا اههبربق ىلع ريف درجع داهح ىلع

 رادلا ىف نيراج احبصاف درجع افف ىيعالا عبش دق

 راثلا نريناكلاو راسنا ىف. فكلام حددي قاكيح اراص

 رايثصو داسمح برقي اصرمرال ضرالا عاقب ثلاث

 ذيل مان ةيلعا لنقل لهو ةلوبم لادءاهدخراو# ءارلا سنفو مي بلا نوكسو ةليبمملا نيعلا ينفي درجستو
 ! لاقف نابرعوهو دربلا ديدش مدل ف نايبصلا عمم 0 مالغوهو ىبارعأ برم ل ككل

 0 داضلا نوكسو ةيجعملا ءامخلا جتفو ميلا مضي موا ىرعتملا درجعتللاو مذ مالغ اب اي تدرجعت

 ككردا ىذلارعاشلا ىلع قالطت ن را ةظفللا : ةذه لصأ:م .ارذا رس كب اضيا لاقبو ميم اهدعبو ءارلا ستفو

 فردا ىلع 5 طا ىتح اهيف عسوت مث اههريغو ىدعجلا ةغيانلاو 0 لم مالسالاو ةيلماجلا
 : اهرسكو ةارلاز ينفي ةليسملا ءاحتلاب مرصحم اسيا 3 عنيسو.نيتلؤد

 مل ان دحم ابيدا ابيقف ناك ىتسبلا ئياطخلا باطخلا نب ميهربأ ند ده نب ديح ناييلسوبا

 حرش ىف نئسلا م لَحاو دو أت ىبأ نذس جرش ىف نس بلا ملاك ثيدحلا بيرغابنم ةعيدبلا فيناصتلا

 عسيس ككلذ ريغو نيثدحلملا طلغ رمالساا تانكو ءاعدلا ناش كانك حاجسلا باتكو ىراخبلا

 ىيوباسينلا عيبلا ني هللا دبعويا مكامحلا هلع ى كرديه تفوز اررزل مح ارا ذا لا قا
 بحانع ةركذو مهريغو ىباطنخلا ليغ ها نبااييباهولا نبع بقل ريآو سرافلا دج نيزرافتلا ل
 دل دشنداو رهدلا ةيمنإ

 لكشلا مدع ىف هللاو اهنكلو ىونلا ةقش ىف ناسنالا ةّيغاسو
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 ناذبساهب ربق ىدهلا ىبن ديحمربق دعب ربق مركاو

 نانب ريغب عجرث مل ويك ىتْعص  هقوف برثلا تلاه قكل تبجع
 نب هللا دبع ند ىلعالا دبع هيساو هبقل وهو ةسانك نب ده ىيح» وبا ةاثر ةبوارلا دايح ثام الو

 هلوقب نيعق نيرصن نب ةماسا نب ةبيوذ نب نزام نب قينا نب ةلضن ند ةفيلخ

 رذحلا كباصا ايم كات 1 قدرلا نم ىجتنب# ناكول

 زدك هةواؤفحمب ىف فعن: مل ةظقث'نينخا: نمدللا كيماوي
 رثالا سرديو ميف ماعلا لفن نامزلا دسفي اذكبف

 ىيصف ىعصلا نم ميركلا ن ارقلا ظفح هنا ليق ةيبرعلا نم ةعاضبلا لياف روكذملا دايح ناك
 ىلاعت هللا هيحز افرح نيثلذو فين

 ةارد ل ىلوم ىلطساولا لي فوكلا تيك ند سوي ند ريع ند دايك ىلا ودأ ليقو وريع وبا

 *كتاكعلاو ةيومالا نيتل اودلا ىمرضخم نمو وهروهشملار تانشلا) دريت نورعملا 3 ةدصخص نبرماع نبا

 ند قلعالاقو 0 مابا قى دادغب مدقو ىومالا دبزي نب ديلولا مدانو ةيسامعلا ىالاربتشي | 3

 دارا لب كو قايكلا ساشا قب عيطمو درجع دايح 20 ءالواه ىدبملا مايا ىف انيلع مدق ا

 نيبو مديد و نيديجملا ء .ارعشتلا نم درجع دانيحو ةناجمو انيخ نوفاطيال أوناكف انم برقلاب اولزنف

 ناكو ابم ا ثركذل اهشحف الولو ببرغ ىنعم لك درب ند راش ف هلو ةشحاف باهأ درد ند راش

 دايخ قراش لاقو هنم سر

 نيتك كتناوالا نقتلف كتف“ ]ططواب 'قلعأ خيعلا ىارعتلك اذا

 نيب ككيلع فورعم لك فو ىلقلا غلبذ ىتم ىيحح# ىبال لقف

 اضيإ راشد لوقي هبفو

 ذاهح مدولص ثنو مسيقبو هتر دبعي ناكول ىتفلا معن
 دوش باسحلا و م.ضاقتشو هبيجو ةمادملا برش نم ضيباو

 افيرظ انجام ناكو عئانصلا نم اش طاعتب مل وه هناو لبنلا ىربي ناك هانا نأ ليقو لبنلا ربي ناكو
 حيرصنلا 3 ا هئالا دحا نيبو هنيب ثناك هنا ىكحو ةقدنزلاب هنيد ىف ايّيم اعيلخ
 0 هيلا بتكف هسصقتني هنا هغلبف اعطاقن' مث ةّدوم هيسأ ركذد
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 مسفلط ىلع م اشهو- ثهذ بنسستعق نيتماخر لك نيدو ماخرلاب ةشورفم اروق راد ىف هيلع كلخادف

 ان كيَسْإَو مل كل ىلع كرف هيلع كنيلسف رينعلاو تكشماب جان ةلد وز 0 بابث ةيلعو 0

 اهيف ىردتا لاقف نينسوملا ريما ايريخب تثلقف كلااخ فيكو داسح اي ثنا فدك لاقف نادقتي
 لاقوه امو ثلق هلئاق:فرعا ال ىلابي رطخ كيب ؛بتيبس ككيلا ثثعي لاق إل تلق كيلا ثنعب

 قيربا اتمني ىف ةنيق (تءاعف امور يبصلاتب لوعدو
 هددشناف اهيندشنا لاق ةديصق :ىف ىدابعلا ديز نب ىدع هلوقي ثلقف

 قيفتست امأ ل نؤسلو وفقني ريدبصلا دلسإلاو لف نولذاعلا ركب

 قردودا مك دنع كشلعلاو ا دبع منا م - ع نومولبو

 تمرات دعا اهابق لذعلا اورثكأ ذأ ى هردأ ثسسل

 هلوق يللا ابيف كسمناف دايح لاق

 قر ١ اهو قامحتقو كد ءاحف موي يعلو زوو

 قوذب نم 1 ل كر 5 -- 0 2

 قيفصتلا ابنيزس ريح كيوعق , ايلاك عيفافق اننقوفاافعطو

 نفد همه كو دخلا ربما 8 1 جازلا ناك مسن

 اذدو ىنناقسف ظبراج اب هيقسا “لاق هناف ةدابز ةياكحلا هذ» قو ثنسحا لاق مث م ماشه برطف لاق

 فكم حاج لفن ناحل ادا ناك م اهرك 5 كا ةحاخ الف برشب نك 5 مل اماشه ناف ع سيل

 انو ايييلع اينز فكل اعييج ايه: لابفا نك :تراجلا ع مدحا ثلقذ من نكاقف كرناكام ةتناك كيا

 جانح#ا ام :لكو اهبل امو ندر اجلا هبف دجوف هل ةدعا لزنم ىلا دع نم هاقن مث ةراذ ىف 4 هلزناو ام

 01 ا امو ةياكحلا هذه ىريبرحلا قاس ازكود مهرد نقلا ةبايب هاصوو دف 8 دع 32 0

 ركذلا عبوات ف 5 قار ءلاب انو ركل مل هنال ىغقتلا ريع نب لوو سول عم عقار لآ هدد 0 0

 0 6 برا م.يضتاقلا 0 ىلاعت 55 0 نأ ةركذ 8 ىرسقلا هللا دبع 5ع تل ميلودم

 ,ررخ ال ا فكيناكو ةريثك ةرداونو دايح رابخأو اضاأ هنيجرت قريع ند _ سول ةيالوو هلاصفتأو

 ىدبملا ىلوثو ىدبملا ةفالخ ىف ىوث هنا لبقو ةرجملل 0 0 نس ىف :دلومو ةبامو نيسيخو

 قردعص مآ ى

 4 لا ةليل قوثو ةبامو نيسيخو نايث دنس ةجلا ىذ نم نولخ تسل ثنسسلا موب رمفالخلا

 2 كف نادم دام لاتغأ نم هذرلا 6 لاش ةيرقب ةيامو ندئاسو 0 نم نبقي 3

 ةضفح ىبأ نب ناورم لوقب
1 

1. -1 
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 اورظنف محمر ىذلا وه ريع هايس ىذلا لغبلا نا لاخا ىناف اورظنا لاقف ةفينح ودنا ىدج ربخاف

 ىلاعت هللا هيحر ةئامو نيعبسو ثس ظنس ةدعقلا ىذ قروكدألا دامح ةافو ثناكو لاق ايك .ناكف

 ىلاغت هللا ءاش نا ةدلاو ركذ ىتابسو

 نكت ىنت نلوم قوكلا ىيلادلا دنع ني فعراسملا نب ةرشيم ليقو روباس ىلبل لأ ل د داّهح مس

 ىلوم هنا ءارعشلا تاقبط باتك فو فراعم لا بانك ىف ةبسبتق نبا لاقو ةيوارلاب 00 ا 1
 اهرابخاو برعلا ماياب سانلا ملعا: نم ناكو هنغ هللا ىضر ىبامعصلا ىئاطلا لبتخلا ديز نب فنكم
 تناكو ساحنلا نب رفعج وبا ةركذ ايبف لاوطلا عبسلا عيج 80 افالم امم 5 اعشاو
 ابمو ءو برعل لأ مايإ نع سسنولانسيو مهنم لاننا 5 دفبف ةربدزتستو ةرثوو سم دقت ةيمأ ىب 0

 ١ ةيوارلا ككل ليقف مسالا اذه ثف_ةعتسا م م م ذقو اموي.ىومالا دب زم اقرت ديلولا هل لاقو

 لفنرتعت ندم مهن ريكا ىورا مث مد فشافس وأ نواب هآاب دف رعد رعاش 2 كفر 0 لاقف

 كرذانمحلا نم ميدقلا تزيمالا اندح» الو اهببدق ارعش دكا يزاول كيعمطاالو ةفرعت >2 تكنأ

 مجعملا قورح نم فرح لك عديفادتل ايزل ءشلا نم ظفحت امرادقم مكف هل لاقف
 اذهل: فكم اإل, لاق خلاب ءاوخش نوذ ةيلهاجلا ءارعش نم تاعطقملا ىوس اي ةديصق بام

 ديحموباركذو مهرد فلا اا مل رماغ تككلذد 5 ربخاو ةيلهاجلل ةديصق ةبام عسنو نيفلا

 حاطتتا ناك ةيوارلا ذامح لاق علاق ام ىداوتلا رد ةباعك ىف ثاماقلا باعك يحاص ىريرحلا
 ذبرب اشامانيلف يكلذل د ل ناكو ميفنالخ ىف ناورم نب كك فكللا دع نب:ديزب ا

 مل ايلف ارس ىناوخأ عم هيلا قنا نم ىلا الا جرخأ ال نس تجف تنكمب 0-25 ماشه ىبوثو

 افقر دق نايطرش . اذاف ةذاصرلاب ةعيجلا 11 تثجرخت ثنمأ دنس هدنسلا ىف ىنركذ ادحا عمسأ

 ىسفسن ىف تلقف قارعلا ىلع ايلآو ناكو ىفقتلا ريغ ند فسويريمالا !بجا دايح ايالاقو ىلع

 1 5 0 مطاط اها يل ئينح' يناحتتاو 1 كابل تاقولدف ذاعبا عينك اذه نم

 مس « ميق اباقك تلا ىهرد رو مالسلا ىلع درد 0 0 ناويإلا قودورمع ند قسوب

 ثارق اذاف دعد اما ىفقثلا ريغ نب لقسوب لاو .رينمولارم دا ماش هللا دبع ع نم ميحرلا نيحرل || هللا

 0 ةبام سيخ هل عفدأو عب ورش ريغ نم نقل تكيفات نم ةبو وارلا دايخ ىب ل ثعباف اذ» ىبا 6

 متبكرذ 0 اذاف 'ترظور ريدان 5 لأ يد 0 ”قتسولا هليل ا تا هيلع ريس ايربم
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 قوهو ةدنع نم جرخ ايلف حافسلا دنع ريسي, نا مداع تناكو اليل م. ! لونهك اذنعايجتجزيس ككللذ

 جراوخلا ملتف نا نئانلا 0 06 ذايساب ةوطبخو هيلع اوبثو دحأ هعم نكي ملورابنالاب هتنيدم

 عيبر ريش رشع ثلاث ةعيجلا ةليل ةفالخلا حافسلا يدل روت ةعيراب حافسلا ةفالخ دعب هلق ناكو

 دشنا هلئقب حافسل افسلا عميس 0 0 نيثلثو نيدانثا ةنسرخالا

 فسانئمرانتاف روش ىا ىلع. . هلم ناك مو: تهدف ارانلا ىلا

 لاريزو هل لاقي ناك ةنامو نيتلفو نددهلا ةنينييحر ف روراك هلتق نا ارزولا راش مياتك فا

 ىلجبلا رجالا نإ ناييلس هبف ليع لتق ايلف ده

 اريدج تحرك ايبرورسلا ناك ايبروٌرست دق ةءاسلا نا
 اريزو ناك ككانشي نمف ىدوأ ديحم لاربزو ريزولا نأ

 مهتم ةراد برقل ههدنع سلج# ناكف نيلالخلا ةراح ىف .ةفوكلاب هلزقم اراك اهنارالالعي نك ملو
 لا اديني لوقا لولالا:طضيؤ«ةلئيببلا لااثلا جيتنفو ميملا نيك“ ءاهلا ينفي ىناديهلاو الالخ ىبيسف
 نأ ىعيبسلا قعسا ياركذ دنع نيعلا قرح ىركذي عيبسل أو نيبلاب ةييظع ةليبق ىهو .ن 0

 رطك رولا نما ايهفدخا نيلوق و ةرازولا قاقتشا ىف ةغللا بايرا ىفلتخا دقو ىلاعت هللا:ءاش
 نماافرتا# ئاعلار نبق ]نزلا لزق اذهو'كقلا ناطانلا نع ليك اققريرولاا ناو علا دو رارلا
 هالخبر ئَرَولا "غل كر هقعالهلا لم اسر يعتيل هد منتي ف ةذلا ليجلاوهورءازل اونواولا لفي ررولا
 ىجاجزلا قعسا ىبال 7 اذهو هبار ىلا ىجتلدو ناطاسلا وا ةفيلخلا هيلع ديتعي ىذلا

 4 ةيكنا] بمهذم ىلع 0 تثسباث ند نايعنلا ظفيلح ىبأ« مامالا 0 داني ككل لتحمي ط كاكا

 ته: نم ةريشك مثادو”ةذنغ تناك هوبا قوث الو ميظع مدق 9 ريبخلاو حالصلا 9 ناو .اًنيبهعشللل
 "5 - تا تاقلا الا ةوكذملا داتيح هبا ابلايسف ماعيإ ميشو نما اهبابراو كلذ ريغو ةضفو
 دايح لاقف اهعضومو اهل لها ككناف ثدي نع ابجرخن الو ككنم اهلبقت ام ىضاقلا مل لاقف
 هين ىضاقلا لعفف نككل ادب ام لعفا مث .فينح ع 2 ابنم أربن ىلاح انهضقاو اهم ىضاقلل

 ا 78 ناكو ةريغ ىلا ابعفد ىتتح ربظي ملو دامح رتئتسأ اهنزو ليك ايلف امابا اهنزو ىف ىقبو

 ىضاقلا نأ ةفسح 001 هلأ بتاتنك 5 تبارو مثكا ند ىرت“ ى .ضاقلاب ايلع لزعو الرصبلا ىضاق

 ند ىبكل ىضاقلا ةعيشو رفسلا ىإ اء داهح ن ا نعم ةرصبلا ىب لا ةليضو اانل ملكا ند ىبك

 ندعو ل عيت كرقبذ.انث اسذو انلاومأ نع تنفتع اهل عيولوقي و: ليعيللال ناوعذنب راذلا ناكف. مثكا
 ناعطراج انل ناكر وكذملا ليعيسا لاقو مثكا نب ىبنعب » ىضاقلا هب مهئب ام ضرع ناكر مكئانبا

 0 نيلغبلا دحا ل تاذ محترف ريغ رمل ار رصاص انأ ا ددحأ هد نالغب دل ناكو ىضفار



 اراد

 نم هنبدم ا اع لادلا دعيور ةلعبم)لاد ىلالا دعبو ناقلا دي دشنأو ءارلا مف ةداقرم

 لاقف قشمد خل قركاسع ى نأ ظداحلا ةركذ دقن هللا ةدابز امأو ةيقيرفا دالب نم ناوريقلا لابعا

 0 ملاس ند ميهربأ نب 2 ند دهت 0 ديحا نب ميهربأ ند هللا دبع نب هللا ةدابز رضموب نأو 2

 0 ةنس قشمد مدق لاقو و ىيييتلا ب لغالا ىنب كوامرخآ رغصالا هللا دي ةجافخ نب لاقع

 ةدايز نأ ىنغلب ةيجرتلا رجا ف لاف مث ةيقرفاب هكلم ىلع بل نيح دادغب ىلا ازاتجم ةيايئلثو

 هيلع يس اسف ةلمرلاب نفدو 0 كوالا ىدايح ى ةايتلتو عدرا نس ىف ةلمرلاب قوت هللا

 نأ دعب برغملا اربع ىلو ديشرلا ناكو ىرصتلا ىنزاملا وريع- نت بلغألا دلو نم وهو ةناكم كرثو

 هس مييلع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب سردأ ثام

 اذه هللا ةدابز ىلارمالاراص ىا ىلا ةدالوا مل بالفالا ةدلو ىيلخو فوت نأ ىلا برغملاب لاز

 ا نينو بسنلا اذه: ىوتللا عاطقلا نب نع مسقلا ىبا .ةيجرت ىو ركاسع نبا ةركذ ام ىبتنا

 لأ ةةابز نضموراأ قوتركاشم نياريغ لاقو 5 4 هنادجو ام ىلع هتلقن .ىنكل ليلف ىالتخا
 كلا همن تا نذدو فيرشلا سد فلا ىلا هتوداث ليحو هقرلاب بلخغالا ىنذ ميهرب| ند دي دا

 ةسيخو ريشا ةعسنو نينس سيخ ناوريقلا نع جرخ نأ ىلا هتكايم ةدم تناكو ستيامو نيعستو

 كلغالا« نب ميهربأ ند ا روكذملا ىعيشلا هللا دبع ابآ نأ ناوريقلا نم هجوربخ ببس ناكو امويرشع

 عبوب هجورخ دعبو اليل ةداقر نم جرخو همرح ساوخ ذخاو هلاومأ دشف روكذملا هللا ةدايز ربخلا عاب

 ةعبراو ربشأ ةسيخو نس ةرشع ىننثاو نس ىنيام بلغالا ىنب ةكلمم تناكو بلغالا ند ميهربأ

 هترصتخاف لوطي ثككلذ ىف مرشلاو اسوي رشع

 ءافلخ لوا حافسلا سابعلا ىباريزو عيبسلا ىلوم ىناديبلا لالخلا ناييلس نب صفح ةيلسوبا
 لوما نكي ملور ناعما ىف ةلرد ف ةرازوولابررهشو ززولاب ميما يلع عقوب ماا لوأ .ةبلسضؤناو سابا ى 3
 ناك هنال هنن مسنات حافسلا ناكو لودلا ن ه اهريغ 1 0 ىنب ةلود ىال كثيحجلا اذا( لق رعبا هابق

 فرتصلا ل يلا هلو راسب 5 ناكو ريبدتلاو ةساسلاب املاع اشد دلي دح 0 افتييمإ نفح ةبكافم أذ

 ماسموبأو "0 اذه ىف ناسارخ ىلا راصو سابعلا ىبب ة اود ةماقا ىف ةريثك الاوما قفناو مفك

 0 ايلف حافسل افسلا خا مامالا | ميهربأ كعب ىلاوعدي نك اكورمالا اذه ف هل عبات يموت ىناسارخلا

 0 000 انا ىلا اةزضدلا] كلنا نار ةلعإ | طي فيامرخا همن ناورم
 ١ قإ لاقيف ءىش ذلم_ ةشقت ىق ىقب ة 'رزوتسأو حافسلا ى لور,ايلف 0 الام هنأ رج

 3 مايضم ابا نأ 0 هادف ىلع دضرحخلو ةيلس ىب دأ ةين داس هفرعي ناسارخ وهو مل ملعب ٠ ىبأ 3ك أريس

 لذب لجرلا اذه لاقو لعفب. ملف هلئق هل قسيس فو رانا افسلا ىلا بمتك كلذ ىلع علطا
 نم ةعاتم] ماسم وص كار اد ىو اهرفغن نحف ةلز لا لل ةدد ةلئم ثردص دقو |نيعصنو 0[ لخ 1 دلال



 ا

 ىف ةرصع دبرف ناك بتاكلا نزاخلا نباب :نورعملا نيسحلا نب ىلع نب نيسحلا سراوفلاوبا

 اهزيزعلا هللا باتك نم ةخاسن ةنام سيخ "وسم ا ام ةتتكواةراكككلا

 ف" فكتلال ينم ليتل يعشب دل عفا جو ةعبر نيب

 نطفلا دهازلا جارتساو اهبلاطل ابندلا تثفنع

 نفكلا ىو اين ةبسح "فرش لابا تكشف لك

 نتتفم نيلاحلا الك ىف هكرتيو الام ىلتقي

 نيثرم هللا ءاقل نم دقث ىلع ىنوك ىلما

 نسو ميوخست ىذلاو ابهم.ىفيكو ايندلا ةركا

 نزحلاو مهلا أد ايكلكك دحا ىلع كف مدن مل

 قروكذملا نزاخلا نبأ قوت ةيوكسم مالا براجت اكيد ف فخرو روملا ىنادمهلا لضفلا ىبا نب ا

 تراسل ردع فقيرشلا لاقو :ىلاعت هللا هيحر 8ءاججذ بام سيخو نيتنثا دنس ةجلا ى

 رسشلا نام نيرشعلاو سداسلا ميلا وهو دغلا نم نفدو « ءاغاثلا هليل نوت ىراصنالا ديحأ 0

 روكا

 ىدبملا هللا ديبع ةوعدب :مثاقلا ئعيشلاب ةكرحللا ءابيركا نب كيب نيتةيخنا نب: قيتستلا هلأ هلعوتا
 كوريحل ق : ىتايسو ةروطسم ١ ةرببس كك فك نو هرلو الرو وبهم برغم اب م انقلا ىف مدلصقو رصم كوم د

 نسم روكذملا هللا دبع وداو ىلاعت هللا ءاش نأ ةر ابخأ ن كر املا ديبع ىدبللار 535 دنع نيعلا

 لام الب اديحو ةيقيرفا لخد هناف وئام ا ا خايبلا كاع لها

 بالفغالا ىنب كوام رخآ هللا ةدايز رضم وبا ابكام برهو ابكام نا ىلأ ىعسي از لاجرإلو

 لبقاو دالبلا مل دطوو ىدبملل دعاوقلا دنم اهلو لوطي, هثيدحو ككانه تكلهو قرشلا دالب قا هنم

 مد سحاو ةساملجس ىلا هجوتو روكذملا هللا دبع ىسا ىلا لوصولا نع زجعو قرشا نم حودنيملا

 لاقتعالا نم هجرخأو هللا دبع وبدأ هبلا ئيضمو اقام هكسمأف رار دم ىنب كوم رخآ ع عسيلا اهيحاص

 ام ىلع همدنو ديحأ ئنعا ربكا ود ناكو ديحأ نسابعلاو هدأ ا هدد عا ةكاملارما ةهبلأ ضوفو

 ليج نم ىقبتو ل كا الشو اهروماب ةففسلاو دال( لاش ثنا نوكن هل لاقو لعف

 عقسدسم  نئدخبلا ارش ردغلا رمضأو ع ءنص ام ىلع هللا ديعوبأ مدنف لوقلا هيلع رركو حابتالا

 نيعستو ناسث منس ةرخالا ىدانمج“ نئصتنم قف .قكلذو ةدصلا كال ف ف ايبلتق نم ايييلع

 ابتحت نم انانفملا ءابلا نوكسو ةيجعملا نيشلا رسكب ىعبشلاو نيرصقلا نيب ةداقر ظليديب نيتيامو

 ملع»هللا ىضر بلاط نيا نب ىلع ماسالا عيش ىلاوتي نم ىلا ةبسنلا ةذه ةليبم نيع اهدعبو
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 ناو

 اهتركذل اهلوطالولو ةثواقنو رعشلاراتخعم نم ىهو ةببرغ لك انعدوا انيبب..نينتس ىلع فين ةلبوط ىهو
 ةرعش قبقر نمو سانلا ى دياب ةدوجوم الرو يشم اننكل

 قاشعلا رضقاوولسلا باط امدعب نم ىوهلاو كلام بلقاي

 اوقافا مارسغلا ساك مهقعزان . ىلوالاو ةقافالا ف ثكل !دابناورا
 قارن تر قب د كالا ينل ما داك سو مسن دسم

 قاع فاما اكيلذع قطط :قاذلا ب كساقلاو" زتلا فارفخ الهر
 اضيإ هلو

 عقاو ككشال نيسبلل دعوم ىلع ىنناف ّينلقم اياكبلا اما
 عمادملا نعت مل نا اتلجخاوف اًدغ مهدعوم قاشعلا عمج اذا

 قوتسملا ند تاكربلا وبا ةركذو عيطاقم مل ركذو رهدلا .ةنبز باتك ىف ىريظحلا ىلاعملاوبا ةركذو
 ةرتفلا ةرصن باتتك قف بتاكل دايعلا ركذو ةّدم ليرا ةنيدمب ةرازولا ىلو هنأ لاقو لدرأ 00 كك

 ربزو ناكو ذاتسالاب ثنعني ناكروكذملا ىءارغطلا نا ةيفوجلسلا ةلوذلا خيران وهو ةرطقلا ةرصعو
 ناصلا ويم ناظلطلا اهيا نيبو ةنيد كورقغ ايل ءةناو اكتتولابا:قوجاسلا 52 نب.دوعسم ناطلسلا
 مي ربخ اف ةوعسمر زو ليدتساوبا ذاتسإلا ذا[ نم:لوافدومكك#ةرضنلا اين اكون اذه نم 0

 الئايشلا#لاغف (بزيمسلا رح ني دييحا نيرىلع بلاطوبا نيدلا للف يلابكلا رعي درجح ريزف
 لاقف ذاتتسالا ىنعي دعلم لجرلا اذه بتاكلا ريصنلا نع ةبابذ تقولا 000 ةاينارغط ناكو دعسا
 ملتق اوهيتعاف هلضفل هيلع لبق الو هنم اوفاخ اوناك دقو املظ لتقف لمَقُي ادجام نوكي, نم دوج ربزو

 كيقو اذ ةرشع عدر ا نس لتقف هنأ ليقو ةبام سيخو ةرشع كثلث لس ةعقاولا . ةذه ثناكو ةجلا ةذهب

 0 نايس عاب هنأ ىحيلدو ها ةرغش قو ظنس نيتس زواج دقو ىنايت

 ىركف ىنداز نكلو ىنبعرفا وب نع فار لا 0 ذه
 رجلا كلذ ىف ةريثات نابل رجم ىلع تّرمول نوسمخو عبس

 انلثلا موي روكذملا ريزولا ”تايلا لايعمل مر !اعت هللا هيحر كك 20000 اب ملعأ هللاو
 دوس دبع هانق لاف ةماظنلا مسردملا ندع 3 | كاعلعن قوسلا ىةيام سمخو الرشع ثس م 0

 2 0 غلا نوكسو ةلمتلا ءاطلا مضي ى ءارغطلاو هداككا للدَف هنال روك كالا ءارغطلل ناك

 هلا ةرطلا ىه 0-5 نم ىلا ةبسنلا ةذه ةروصقم ل اهدعبو لا

 ىتهو منع 0 ءذلا ككلملا توعن هنوهضمو ظيلغلا ملقلاب ةليسبلا قرف بتكلا

 اهدعبو ارتحت نم ةلانثملا ءاملا نوكحسو ميملا تشو مايكل نك ا ىمرييسلاو ةيمجعا ةظفل

 نابع دو تبرك هر يخل 00 هو مر 3 ىلا ةبسنلا ةذه ميم مث ء 0!



 م

 ئى دنع كرسدالا تيحاطق ف 6 دبع مويلا كرز ك1 لذ هيام كل ص اذاو

 داخلا ابن ىاكاسنا 1 اه عمر انلا انيحتيتلو 1 ىنارسثا

 3 ىرحح | كنمص نأفو ا 0 كدبع 0 6-0 أ

 درف مراكالا نب راسل درب فب سس اذ ا ندم كتحتتكو ىبنال مأ

 دح ريغ ىلا صشْيسم ملأ كف بح وع 0 الو و ماسلا ين 0 ناسص

 قاتح 0 ا كتيلكفو 6 1 م م تق درسا 1 كل سل شل

 ىدكا ىل حا مارسكلا ندا 2 دكلا نسم أذ م كفن ىنالال

 علا محاح ال امم ةربغو ةركذ قيليال توعس اهيفف تابيبالا ةلد ىلع ةديصقلا ةذه ند رصتقنو

 ةرعش نمو

 جيا مال ل نشا لسازن اينجل نير هتللا ام قنا
 هبنأ ملو ت كيتسيدفم مملل انف ىذلا ىلاح حرش ميلا ى نأ

 5 نم ملسا دن دك | ملو ةُدْفر امرك ى كلين ؛ م 8

 بلي ل ديالا هده ويقر رك حمل ندم توئملاو

 رشع عداس ءانلئلا 0 قودو تاغ ةبايعبراو نيعبرأو بلو .ةيدم رفص نمرشاعلا ّقهندالو«كتناكو

 هللا ميحر ةريع رخآ فق ىتيع دق ناكو ةيام | سيخو_ندر رشعو عدر ١ كنس ىلوالا ليقو:ةرخآلا ىدابج

 3 لاقي أذهو ةليبم نيس فلالا دعدو 8 دحولملا ءابلا لع ةليبملا لا دلا تكد ناد كلااو نكاح

 كسلا كنس 0 اهدعبو ةليملا لادلا نوكسو ةدحوما ٠ ءانجلا رف ىردبلاو ةعيببوأ س 3 دلا ليعي
 أ

 اهل بسم ف كسي روك ذملأ حرابلا ناكو دادغبب 1 ىو ةيردم دللا لا

 انجيدبلا تيزي تقلل أ دبع يوب دج نب ىلع عا يجلا ليعيس|وبا فتاقكلا رخف فلا

 ةفتطب ىف ةرعش نم ةعلق دروأو 5 0-2 اي 2 قى ىناعمسلا ةر ؟درثنلأو

 نساحم نمو ديج ناآويدروكذدملا ىع ءارغطللو هي ءام سيخ ةرشع سمخ لس ىف لتق هنا ركذو ةعمشلا

 ملاح قصي, ةيام سيخو سيخ ةنس ىدادغبب ابليع ناكو معلا 3 ةيمالب .ةفورعملا هنديصق ةرعش

 اهلوا ىتلا ىهو هنامز وكشبو

 لطعلا ىدل ىنتناز لضفلا ةيلحو لطخلا نع ىنتناص ىارلا ةلاصا
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 ىرلا لابعابو سادنالاب ةريبك ةنيدم ىهو نابج ىلا ةبسنلا ةذه نون فلا دعيو ابنت نم لانغملا

 هيلع مالكلا مدقل دف ىناسغلاو اضيا نابج اهل لاقي ةبرق

 نب نيسحلا نب ده نب ديحأ ند باهولا دبع نب ده نب نيسحلا هللا دبع وبا

 درس نب بعك نب ثرحلا ىثب نم ىثراححلاريزولا بهو نب ناسيلس نب هللا ديبع نب مسقلا
 رقم ادوغل ايوحت ناك ندا دغبلا ميدنلا كددالا رو.شملار ءاشلا حرابلاب ٠ توعنملا ىقردبلا سس اندلا

 7 ثيب نم وهو م دركلا نآرقلا ٠ ءار اب اص وصخ أر | 5 افلح دافأو بادالا  نويص .ةفرعملا نيسح

 ييتاينن ابك رعاشلا نيورللا سبلت مس ىذلا وهو هدعب ىفتكلاو دصنعلا ربزو ناك مسقلا دج ناف
 ايمو >نرإ واتا اهنلا رتب 2 انسب ةيصخلارليزاو ىاك للا: فيبعز (لاعتسللا ماش نا تجلت ف
 كتاقنصم هلو لئاسفلا باب زم ,روكذملا عر ابلأو هنيجرت ىنايسو ةركذ ن 9 هلودهش ىنلغبر بز ول هلآ

 تابعادم ةيراس ال نب ى ٍاعبب ىبا ىيرشل "| سيو ناكو ديج رع ناوبدو ةببر 2. فيل اوثو 00

 ءارمالا سضعب ة دن قلعتر ,قكدملا عرابلا نا قئفناف ةييسصلا 0ك نبت نيجتمو نيقبفر اناك اهبناف ةفيط

 دو اهيف هشاعي ةيلاد ةلووط ةديصق هيلا بتكذ هدج# ملف أرارم هيلا فيرشلا رضح داع ايلف جر و

 ندد هللا دبع

 اهلواو ةمدخلا ايبليلب هيلع ريغت ناب

 قد ةيناهولا طضوطا كت نق فلولا وول يطرب تا فال

 اهلواو ن تقلا قم 6 اضيإا | امم ميضو

 عمانتل ازفل لطم قانا حلك لغم ابا "ةويزشملاا غيت تبلدلقو
 دخت فر اك ةقيدمتلا مق 06 هاب اني سيال تلف

 دش باشي ذأ كياجبعتل )اف حف كا ايف اهملع , انسخ تهدي س نسلق

 دجحو لزسهو مس م سس لكفإ وسلس صو 6 ١ ةرييفخ . ال ب

 ىداح قرع ذاك مالم نحر را ندم لك نبهجتو

 8 6 نسم هاك ناحل ارارصر آل دقو كثار _يعح نك ,ىنعدي

 دقعو 500 ل ندم رجا يمعبلاو ام بالملل ك8 2 من

 ىدبع ريغتوا تثركدت دق ىنا هللاب تيلع اذ اسمسف

 دنيجلل ضراسع ما رسيبمال .ريزو ما لسفاستعا ىتارست نسم
 ىدرد ارسل مدل ىسض أ تف رعت عدلا عيلجلا عفوك |3الا امخنا



 نسوان

 مهضغب هللعو قل ,دجااسلاو مئانللو دغقا مئاقلل لاقي نأ بدالا لها دنع راتخملا نال اذه هيولاخ

 0 0 دْعقُم ميلجرب كس نع لاذ لفسلا ىلاولعلا نم لاقتنالاوه دوعقلا ناب

 ماج دقو سلاج اهانا نب لبقو ا.بعافنرال ءاسلج دجنل ليق اذهلوولعلا ىلا لفسلا نم لاقتنالا
 قازرغلا بطاخ# ةنيدملاب ايلاو ناكاسل مكامحلا نب ناورم لوق هنمو

 سلجاف ككترما ير ران كا 58 | ل َْق دروس لف

 قداح اولكر انهو ةلزروطل الفا الو كالت 5 قم كيلا اذه اذن الذكر ءاتيللا:سطقلا ىف

 سيل باتاك هاهس بدالا ىف ريبك باتك روكذملا هبولاخ نبالو نوجش مالكلا ن 4 ةعضوم ريغ

 اذك برعلا مالك ىف سيل هنا ىلع هرخا ىلا هلوا نم باتتكلا ىنبم ناف ميظع عالطا ىلع لدي وهو
 امو 00000 ىلا مسقنب آلا نا هلواكركقرلالا هاملت ةبطل كائتكلدلو !ذك 5 دلو

 مهركد ىلا :ةاعد ةيخلا# ةيقاجلاو مىتايق وو مهديل أوم راق ورشع يالا ةيثآلا هبف ركذو 9

 ومع لا 1: ليخلا:ةكاقكو قاهممملاا اب اتاهكتلا مناهوش دج لاو لالا ماسفا ةليج ى لاق هنا

 بانتكو دودمملاو روصقللا باتكوزبزعلا صاغة قب م ةروشرسلت اكارعا 00 هدارقلا ,كئاتكو
 ككلذ ريغو دسالا باتكو دبرد نبال ةروصقملا حرش باتكو ثانفلالا 0-0 قينؤلاف ركذللا

 ملاطالا فوخ الولو ةلودلا قيس دنع ثحابمو سلاجم ىبنتملا بيطلا ىبا عم هبولاخ نبالو

 هيب ةياتك نفت قيلاعتلا لعن اف نه لرق هخيف ل اني هشيقب كادت

 سلاجملا هتردص نييفريخ الف اديس سلاجماردص نكي مل اذا

 سواق. ثكنإا لخآا نمل انلقف "الحار يكجاركول ل01( اق كب

 ثحن نم ايف كب اهدعبو انضيإ ةحتوتفماواوو ةحوتقم مال ىلالا دعبو ةدحوملا ءاخخلا ينفي هبولاخو

 ىلاعت هللا هيحر ةياهئلذو نيعبس نس ىف بلحب ةبولاخ نيا ةافو تناكو ةنكاس ءاه مث ةنكاس

 كا

 كو

 ثبيدحلا ىاامانمل ناك ثدحملا سنلدنالا ئناتعلا“ ئاطغلا دوحا“جياةيم نود نيدحلا جلف ورا

 نيحيعصلا لاكبر نم سبللا هيف عقي طفل لك هيف طبض لجبل دييقت ةايس ديفم لاقك هلو بدالاو

 طبحلا نسح ناكو_قبديفملا ةاتيلعلازانكو نيثدحلا»ةدلا بخيل اكو قرورج كاره همر هنااا
 اهنايعا هنم عمسيو ةبطرق عماج ىف سلج#» ناكو باسنالاو رعشلاو ببرغلاب ةفرغم هل ناكو طبضلا ديج
 نيرشعو عبس نس: مرححملا يا ثناكو اهنم افرط ركذا ىتح ةرابخا نم ءئش ىلع ىنقا ملو

 نم تلخ ليل ةرشع تيرا ا دليل ىف 4 حر | هند ثيدحلا بلطو ةيامعبرأو
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 السلب

 شاورف 4 بُذو 5 ام بمس اةروردع لأ مس اجلا ام ةف 2 رداقلا مامالا كار ءودس نم ددجل مث "161 ماقا

 0 ةدنع ماقأو نيقرافايمت ن ,أورم ند رصف ابا د دنع داعدالاو هنقرافم كا ةانعف 2 ببدرغو

 مدقلا ناورم نب ديحا:اييناطلسل زو ركب رايد. ىل ادجوت انيل اراقا لبق كوت نا ىلا :ةفايضلا ليبس
 نانيث ليقو ةيام عدراو رشعغأ ىاتمكل قاضمر رفعازشم غعرلافةيفاةةوز) نال. هدنع ماقاو ةركذ
 كيده كلذ ىفدلوإ ةيمرةلصرو ا مدركلا ىلا علبحتو :قيقرافاود هنانأو تناكوألا ا81لوالا» قووفتتو

 ن ١ ىصوأو هدرجو هللا منك بلاط طا نب ىلع مامالا دبش ةرواجم درت لاب نذدو هحرش لوطب

 ةربق ىلع بنكي

 ود لس م اكيسيسعم لبجل أو ديأو وغلا ةريغس قى كيفك

 1 .دقلا كلذ ثيدحلا اذ دن ى محمخلا ىسعف مل ام 0 ندم تتقي

 3 5 08 غلا نأ الأ تن 5ك ا دقن نيعمرأو سمخ دع

 عيماجلا ضعب ف كفنإإ ارو خدام كر ا د عقلا ىف نم كل اعلا د هنوخأو هيو ةينأ لثق ناكو

 بنئاجلا 3 ةئالو هيلا لا ديت ن 20000 ةدادجأا د اجينأو ايدرغم عك مل هنأ

 نولوقي أريثك اقلخ تير دقلو 7 ةذه 0 ثقلطاف ىب ىر درغملا م ) لاقي ناكف دادغبب ىبرغلا

 لاق دقو: ملا نة كتانحود صاوخلا تدا ايس: ىذلا.هداننك ا ترظن كاكللاد دعب م ةلاقلا هذه

 اسمح اهي ينقل ونوس ةيراعملا الق اوجاوا "وشما

 منهلا ىلع ةانيناو مهّرَشف هتييبش ىف هوني نامزلا ىتا

 ةغبانلا ركذ ايل هنيعب لوقلا هذه ذاعا مث ملعا هللاو ةرلاق ايك ال ةقيقح ىبرغم منا ىلع دب اذبش
 ىنئتلا لو اا رخو قد هدب لاق دنع تشاو ةرعش» ةهدعجلا

 بارخ ةعم هجولا كك كم ناولو ةيبشمل نجا سفن مسجلا كت

 ناس قورعسملا نايياس ني بجتم نب ىلع مسقلا ىبا طخ نم لوالا فر وكذملا هبسن تلقنو
 ملعأ لاو روكذبلا ريزولا طخ ىنم لوقنم هنأ ركذو ىرصللا قريصلا

 ثكرداو دادغب لخد هنكلو ناذمه نم هلصا ىوغللا ىرحتلا هيولاخ نب دمحا نب نيبسحلا هللا ديعوي|
 ايدو راذير دا داو دهازلا ريع ىباو ىرقملا دهاجم ن د ل فايت ءايلعلا ةاج
 نم مسق لك ىترهدلا دارفا دحا ابي راصو بلح نطوتساو ماشلا ىلا لقتتناو ىناريسلا دعس ىبا
 دلل يركب يلع "قوش 3و ةنووركا 3ك ملأ قاكالا م ةلحرلا هيلا تناك بدالا | ماسقا
 لقي ملو دعفا ىل لاق هيدب نيب ثلثم ايلف ناديح نب ةلودلا فيس ىلع اموي تلخذ لئاقلاوهو
 خيا الاف ايناو برعلا م الكر ارسأ ىلع هعالطأو بدالا'بادهاب مقالتقا تلذب“كنيبتف سلجا



 ام

 1 اضإا ةرعُش ندو

 ندع دل كيد دجلاو ىثبدح نع تكقبائدنا

 نوكسلا ىلف 0 افق ناكل ىدقرم ميصوق ايل ربع

 نوكأ ورنا | يكويقلا ىف :هنللل لواشف لع لكشتق

 دطيحت] ندب دج هللا ديعودأ يملا كيفي دييحلا دبع ىبتح 2ك ةدلو روكذم ا زيزولل دلو انو

 نكذلا مل اعلا 5 ردحد ىنعم ةنم لافلا 8 دق

 برق ميوخأو رمديعو ةابآر صن بح ادع مكاحلا لتق انو نيفراعلا ةاسدللا نم روكذملا ربزولا ناكو

 ىءاطلا بارتحلا نب لفتت نب جرقم نب قاسح اببلع بلقتلا احب عيتجاو ةلمرلا ىلا لصو ريزولا
 بحاص عيطاوز اجلا خلل هجرت م روكذملارصم بصح 8 مكاحلا ع مهتابن دسفأو 2 ىو ملل وو

 ىلع قاخو ميبسس مكاحلا قداق ًاليع كلذ ىف ليعو ةبرصما رايدلا ةكاممسو مك احلا ىف ظكم

 انا :ميلابتساو مهلا لاوبهلا لنبي لزجلال كفر تحاتعلا» عزا نايا ةليؤط قكلذ ىف ةنطقو كلت
 ةنالخلاب ةوعبابو مييلا 0 ةودسصتسا دق كول لأ رفعج - نسحلا عونغلاو هداوه وجو 2 بحاص ناكو

 حارجلا ى 1 لايتسا ئنح ليحلا خخ مكاحلا لرب مل م 5 كد مسقلا ىار ريد دش ديشرلات ةوبقلو

 2 نسم ابراهل:قارغلا مسقلا ونا رووا هلفر كلا لأ ككوقإ تقلا ى ازرما ضتسناو لا
 قلا ماسلا 0 عفرو رول يوك نب ايبلاغ انا فعليا رت دصقو حار ىلإ ىنبل اقرا راقمو

 ا 0 ملع رذتعاف ا نك : كليارخف كد أرو ةسابعلا ودلال داشفال درو 1 ٠ ذاق هللا

 ةعم ماسقأو هنامج 3 مسقل ةلاابا ذخاف.طساو ىل ||| دادغت ند ه0 تلياازخ 5 رادحتا قفناو ةرمأ ىف ماق 01

 لع نا + مسقلا وبا عرشو الوتقم,تكلملار خف ىفون 8 ةياعرلا يفلح 1
 م الاق اف ماقأو دادغب كل داعو 0 ءأأ ضعب 5 ”داض قو مد ذبن ايم لصنتلاو هللابر داقلا مامالا
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 شاور ق عبدملا ىبا ةلودلا كدينعم . ربزولا ىبأ ند نبل ي ا كوم قفناو 0 كل دعصأ

 6 هلا ةلودلا فرش 0-5 املا: ب مسفلا و ل دأ ع 2 رد رش مل دعضوم هل امك دلقتس ا

 نخل ثار يزول تركت لع يأ فعللا ديوم ربز 0 اع ضق نأ ىلإ ىعسلا لمعت كزيمفلو
 ماق أو ةنعاردلا ظفر اوف 3 كفل الو عاخ ربغ نم ةرأز اول دلقو كل كلا لصوللا نم روضحلاب

 ادصقو ابنم مد جرخت دادغ ةلودلا تر قر الا بجو ام ا لاوحالا نم ىرج ىلاح تك 3

 منذ كل كا بيرغ نانس ابأ قافشا هل ضرع 0 تكتل ذ 3 !عوده ايكو أناَو 5 مم اقأو هيلع الزنو نقم

 ل ولا شاورق عينلا ىبا لا كل 0 كنون لقا داق هتقر اقم نلا ةاعد ةلَو دلا فن هر هممت همودخخ» نم



 لارا

 دبع ند نوراه ىلع ابا ل نولوقي بدالا لدا نم ٌةعامج ثبارو ىبرغلا ريزولاب فنورعلا روج

 ءايص مالظلا نم تنك كبح ذا ةبقرلا ىجدلا ف قكايذزا ّنمأ

 ىنايهعتلا رفعج ند ميهربأ ند دج ثتنب هماف وه امأو هيبأ لا هد دجوف منع تغفشك ىنا مث هلاخ

 ةياهنلثو نيعبراو عجزا تتقي كلزالا قنانيقأ قارركذألا تبن ارالا اقر داو سارتعلا بدا ى ةركذ

 بياتكو قطنلا حالصارشتخم هلو رشلاوزرعشلا ناويوبلا بحاتمود روكذلا ىبرغلا مسقلا وبا ريزولاو

 بدا تاكو ةعالظأ ةرثك 0ك كدر الدب
 ةفانكو صاوخلا

 ريزولا دلاو طخ دجو

 ناكر

 افلا ريك ةيتخ وعم عم وهو سائلا
 : هثروص ام عيماجللا صعب ىف ثدجوو ككلذريغو رودخلا لم قروتالا

 ىلاعت هللا ميلس دلو دلاثم امرتزولا ةدلو ةرصتخا ىذلا قطنلا حالصا رصتخم ربظ ىلع ىبرغما

 دج ئىذينفاوثطيعللاعلا دحالا موب انهحابض ةليل' نمر جعفلا: عولط تقو لوا نيعلاصلا غلابم هغلبو

 ةسيخ وحتنو ةغللاو وصخلا ىف ةدرجلا بتكلا وم ةدعوريرعلا نارقلار مظتساو ةياتيفلثو يعش امد

 رصقي ام ىلا طخلا نم غابو رثثلا فى فرصتو رعشلا مظنو ميدقلا رعشلا راثك#ا نيف كيد فلارشع

 لبق هلك تكلذو بناكلا منودب لقتسي اسم ىلا غلئاقملاو رزيجلاو دلولا باسحإ نمو ةوارظنا مدع

 ةدئاوف عيبج ىلع فواو ةراصتخاب ىهانتف باتتكلا اذه رضتخ ]و تنجب ةرشع عبرا هلايكتسا
 مل ىنح

 عون لك عيجو راصتخالا ىلا ةجاحلل هريبغترييدتلا ثتجوا ام هياويا ند رّيغو هظافلا نم ءىش هثفي

 عيمج ناكو ةليل ىف قاروا 2 هنم ليعو هب ادشباف ةراصتخا دعب هيظن هل كركذ مل هب قيليام ىلا

 مالك ىبتنا هنمالس ماواو هناقن ىف هناحبس هللا ىلإ بغراو ظنس ةزشع عبس هلايكنتسا لبق ككلذ

 روكذملاريزولا ر عش نمو ةدلاو

 مهلا !ءانلهيلا لكك ربصلا نم تعطتسا ام ىدقفل ىتعا
 رجالا بلط وا ءايلعلا تليط قع

 ىرسلل جدحت ل

 اننا تيبلاشللا ىناسعيز- قوفناس

 ىرمع رع بسحلو عفن دف رجعت ايلايل نأ نارسخلا 0 سيلا

 ال د رع اضاأ 5 م

 عئرم نيف سيلا ىتح مييعارنم ثركنت عارك ايندلا ىف سانلا ئرا

 عيسيف ىعرشو ءام كى ثبيحو « ءام الب ىعءرمو ىنعرسم داك ءانيقو

 ةرحش قلح هجولا نمسح مالغ 2 دلو

 اههسو هيلع 2 ةريعخ احبق ةومسكيل ةرحش اوقلح

 اعبمم ةوقياو هيليل اوصف . يبد لل هيلع اًسبص ناك
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 هدف نمايظفطعم لكلا فظل
 اهتاك موجيفسلاو نسما ى هذه

 اي ثييلغ, دق الطلا قواد
 ةفورا ريك اس تراس
 اييكح طاست )ذا ىو ا فدع

 اضيأ ةرعش نمو

 دكيح ةرضخح ٌتمزل موق لاق

 ريا نصاب ِءذلا هلاق ام ثلق
 طقنلب ثيح ريطلا طقس

 سيكالا بيبللا لقع ىل اع ىرزت

 نجر م تقيدخاق 1 دئ رسل

 سلغم ريغ حارلا ب كريش مالبعف

 سسملا | ل اهبد رصيق دبع نم

 تاقنآلا' ةابح ىلا لوقعلا توم

 ِ ا ور | 2 ام 1 تيتو

 ءارعشلا اذ ايف اند م

 :انركلا 0 ل تح

 قداح نم ندر شكل و عباسلا ءاثاثلا مول قولو ةرعش ةميض دقو د ردا ندر اهلل ثالاثلا كيلا اذهو

 ىضر رفعج ند ىسوم ديشم دنع 2 دادخ علا لحق: كينلاب اداب نيعستو ىدحا ةنس ةرخالا

 نآو هيلج جر دنع نفدببا ن ل او :هنع هللا
 ىذا

 ةلابص مانملا ف 3 0 ضعب ةدوم دعب "أدع ةعشلا ع 1 ىشلار ابك

 ىبهذم عويس م

 ىلع ىالوم ضرب مل

 هد 2 نحل 1 2 وعل

 ةيعش مك ءالو 2-9

 تارئاسلا درشلل تكيتك

 ككيلع البوط نامزلا ثكببل
 ىلع مال اهدعبو ا منحت نم ةانثلا ءايلا نوكسو نونلا رسكب لينلاو

 نسم ناكو كبصو لاب هيعأر ذ طساب 6 ةربق ىلع بتك

 دشناف هلاح نع

 ىيهذم نسح 00 تا

 ىبنل | با_عيصإل ىسيسس

 ىابعانلا قعن اذ اثم ليظلف
 نائل بحر لثم بلقلا: نم
 ناسللا .كاذا بيراشم,لقب
 قناعيلاب اهظافلا قشعت
 نامزلا "ور .ةفخب ثدكا داقف

 دادغب نيب ثتارفلا ىلع ةدلب

 ناكملا اذه ف فسوي نب جابجلا ا هيف لصالاو مهريغو ء ءاشلحلا جس ةداجج انت جرخ .هدوكلاو

 ةريثك ىرق هيلعو رصم لين مشان ةايسو تارفلا نم هجرخ#و

 د ىلع نب نيسحلا مسقلا وبا
 نت قاسات ند ناداب ند نامام نبأ

1. 58 

 ” نب فسوبي نب ده نب ىلع نب نيسحلا ن

 مارب نب درج دز, نب زورمأ نإ جاما نب شالب نب نورمعلا ن
 نايزرملا نب مأر أرنب نب رحب



 ام

 18 دغ ع0 ةكمحلل ندد مو صابر عسيبرلل كنبددعب وى

 0 مقبر نكيكو رددتستلا 0 اك

 نضلا كيلي ايلي يعم اعف شرس اصلا
 ميلاف نوجا فكسامم <ى ندنسحا 5

 اى

 اعمدم عمدلاب ع انحأ الل تكتشف ال

700 
 اعجوم َ نأو 6 أرتس | هويش ع نم

 مطقت كل 0 0 تب ع

 ل ا ل 2 انفلا 5 سعدت ركل
 ا راك

 عيلخلل ةركذ مدقملا ىوسنلا بلعت سابعلاو با اهدشنا تاينبالا ةذه نأ ىنافالا باتك ىفركذو

 هلو اذه لثم لوقي نسح» نم ىقب امو لاقو روكذملا

 دبعلا ىلع ميقملا لالدأ ن 5 مكل ايف ى <دبع بغلاب منخ اذا

 كظ م لعف او 0 ذأ و همك الاو 0 0 دل 1 اولعفأو اولص

 ةديصق نم هلو

 دعو ىلع بيصح نمالا رهدلا نم ةليل ديف ثبأ | مل رص هع هللا ىقس

 حر ان قى بيطخلا لاقو ىلاعت هللا ةهيحر رح يام 0 دقو الص 3 م 0 0

 نوجم اوذروهشللا رعاشلا بئاكلا اجلا نب دهم نيرفعج نب ده نب ديحا نب نيسحلا هللا دبع وبا
 هظافلا ةبودع عم ةقيرطلا فكلت نامل مل هناف هنف ىف هنامز دزف ناك ةرعشت: ىف فق خسلاو ةعالخلاو

 ىف دجوي امرفكا ريبك مناويدو ءاسورلاو ءارزولاو ءارمالاو نوماملا حدمو فلكتلا نم ةرعش ةمالسو
 ةدم ابد ماقاو دادغب ةبسح ىإوو ئنسح ءابسنا ال1 كمل امو ذل 0 ا نا رن
 اهتابثا ىلا ةجاح ال ةروبشم تانيبا هلزع ىو ىعفاشلا هيقفلا ئرخطصالا ديعس ىباب ل
 اههنم دحاو لك نال اهباثم اهبهنيب نكي مل مناو سيقلا ءرما ةجرد ىفرعشلا ىف منا لاقيو انهاه

 ثايبالا ةده ةدجو ةرعش دبج نو هقبرط عرتخم



 ريف

 عضوالا ضيضحلا رعق ىلا ماس قهاش نم ثطبه ءىش ىالف

 عورالا بيبللا نطفلا نع ثبو 01 هس ا ناك نا
 3 7 جوالا نع صفق. اهّدسف ىيثكلا ثرشلا اهقاع ذا
 اذ را ىونطتا مث -ىيحلاب قلات قرب اهناكف

 هلوق هققعتا الو اضيا هيلا بوسنملا سو

 ماعط مسه لبق اماعطرذخاو ةرم:موني لك هكا ة كغ لمسحلا
 ماحرالا ىف قارب ةويحلا ءام هناف كبعطتسا امة كنتم ظفحاو

 0 مادقالا ةياهن بائك لوا ىف ىناتسربشلا اههركذ ناذللا نانيبلا هيلا بسنبو

 ملاعملا كلت نيب قرط ترسو اهلك دهاعلا ثكلت ىف ٌُتفط دقل
 "7 نسجام راق را ندتذ ىلع رياح بكا عصا الار ملف

 ةعيجلا م وول 1 يبد قوثو رفص رهش ىف ةبايثلثو نيعبس ةنس ىف هثدالو 570 ةريثك هلداضدو

 0 ىيريثالا سأ |نئهيش ىكحو اهب نفدوذ ةيايعيراو ندرشعو نايت م تيس ناضمر ربش نم

 نمو دم نأ لوقي سنوي نبا قريدلا لايك تلا ع ناكو ىلاعت هللا هيحر ربشا لوالاو ن ,ءابهيصاب قو هنأ

 دلل ناكو 0 5 تامَو هلقنعأو هيلع 0

 ثامملا سخا ثام نجسلا فو لاجرلا ىداعب انيس ساأ ثنأر

١ 6 

 ةدرديم لا اكد دار ضيا رع انشا ءانلا 0-2 ىايريعلارسك 1

 ند ب لول ىو نايلس دلول ىلوم ميلخلاب نؤزغملاقرضبلا رعاشلا رساي "نب ككابعضلا نب نيسحلا ىلعوبا

 ناتتفالاأ مووركم ةولط نجامر ا وجدو ناسارخ ن م دلك 0 دبع ل ىف لناحسلا ىلهابلا ةعيمر

 هنتي لا ل ملام ىلا ءافلخلا ةسلاجم ىف لصتاو معاوناو رعشلا بورض ىف
 ديشرل !| نوره 3 نيمالا ده مم برحص نم. كن أو و ةأو أيبسو كلذ فهر اق هداف ىلصوملا ميدنلا

 ءافاخ لا عم كدب ملو نيالا اهبف لئق ىلا انللا| لوو ةديامو نيعستو نايث 0-5 ىقدب هلاصتا ناكو

 02 كلا سأوت فأني تو هليسو نبديج ملأ ء ءارعشلا نم م ىلوالا ةقبطلا قروهو ىنيعتسملا مايا اننا هدعد

 5 كفرا

 9 ابلأ هداتتك 3 :, ينل نا ةركذ هتعالخو ددودم ةرثك عياخل اب يسفر 5و لح عئاقوو ةفيطل تابرجام

 هلوق قلل ذ نايف ةرعش نساح» نم افرط نأ دروأ ايم كو قاغالا ا قئناببصالا جرفلاوبأو
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 نسحاف هيوكاك لور نإ ةلويلا ا امو ناببصأ ىلا هجونف ةرزولاسب ملف ةدلو

 ضرعو جازم 0 نكي ملو هتافعضأو هلام" هزالم هتكبنأ ئ م عابجلا وف هيلع بلغتو جازملا ى 6و ف ىلع
 م ةرفس 0 و عوكل هلل ربمظو هئاغمأ ندعي جرقف ثتارم قاين دحاو ما ضو

 جلل اق فرك وم ىف وردا نارتاف يل وقل بسقع ثداحلا عرصلا هل لصف ةلودلا ءالع
َُ 

 سفركلا ةدح نم هب !.دادر افا هنم 2 5 ةسيخ مادقا امجلاغث] ىذلا كيليطلا :لعجف اب نيزك

 شف دراسه نايلف 1 3 00 نوبفالا نم اريثك ايش مثيودا سعب ىف منايلغ سعب مرطف
 ىيناح» الو. ىرخخأ دعب ذأ دين داع ملالا مل لاطحت ذم ناكو 0 دنع ةرمأ ةبقاع ايفاخف

 سيئرل هور ن6 ناادكيمه مث ضرحبو موبيل لايغج 0 | هعم ايمصا)! نم 0 ل ل دلا ءالع دصق اعوبيش)ا اع أ 2-5 اكف ماج

 1كنع مود تفرشأو ادحن _وزعض دقو 0 كل لذصوو قيرطلا ف ماوغلا ضل لصحف كعاوبأ

 مل ةحلاعلا ىنعفنن الف هريبدت ”نءزهعع دق ىندب ىف ىذلا ريدملا لاقو ةاوادلا ليهاف طوقسلا

 رو ءارقفلا
 ناكو ة هيجرت هلارخا.فركذي ى عزل يور ينس عم ةدجبا اع لكن

 ايم فكل غو يناغلاورتاراشإلاو ةاينلاو رس يكجلا ىو ءافشلا ىكياتتكر قلضو مفينايفواس د اكذو
 ىح ةلاسر ابنهم 3 دعد د لئاسرا + 1 ىحش نوذف ف ةلاسرورضتخ»و لوطم

 ظقسالف:دحاا وهو هبيكب سانلا ع ا اهتز وردطلا قلاسإو لاما

 2 قزم نك وو 5 8 د

 لستغا متخ» لعجو هكبلاهم قدعاو هفرع نم ىلع ملاظلا د ىلع هعم اهب .قادصتو باو

 1 كك ةرصصع ةر 5 تان

 نيب ام  لزقوصم ةيام 00

 ىنسفنلا :ق هلوق تكلذ نيف رعش 27 ع

 2 وزو عسسل كتاذ ءاسانعو رد عرالا للا نم ككيلا ٌتظبه

 0 اع ةاقم 0 ندع هن وحب

 تلصاو؛ايلف ثفلا امو ثفنا

 تح اب اذ 0 مخ تكيس ايطار

 ابطويبه ءانبد تاصنا اذا ىداح

 ىيحلاب اذوهع ثيسن دقو ىكبن

 لا كا سلا كك ترانا نق
 قهاش ةورذ قوف درسغلت ثدفغو

 - لم ةفيلابع دوسعلو

 مزال ظدرض نك ذأ اني طوبسببف

 عقربتش ملو ترفس ىلا لهو

 عجفت تاذ ىهو ككفارف تهرك

 عقلبلا 6 ةرواجم ثفلا

 عنقت مل اهقارفس الز اهنمو
 رجالا تاذب اهزكرم ميم نسم

 ع أ لولطل أو مسل اعلا كك

 عاقن اهل و طيح عمادمب

 عسرالا ءاضغلا ىلا. ليجرلا اندو

 عف رع مل نم لك عف 9 ملعلاو

 عقرب مل اهفرخت نتيملاعلا ف

 مكتمل اطل ةع د اكم
 فذ ب

 ل
 نوكحل



 ري

 وبا ةلزناف كتانلا هللا دبع وبا ميكحلا مدوححت هجوث مل ةلباقملاو ربجلاو دنهلا باسحو نيدلا لوصا

 سديلقواو قطنملا | ملعب هناع مكحأو ىجئفاسيا باتك هيلع أرقي ىلعوبا ادتناف ةدنع ىلع ىبا سيئرلا

 اسدردي ىتانلا نكي مل تالا هيبفو ازومر اهنم مل يضوأ ىتح ةريثك افاعضا مقافو ىطسحلملاو

 ىلنئانلا مجوث ايلا طاع ثحبدو ارقي دهازلا ليعايسا ىلا عقفلا ف. قلنخ» ككلذ عم ناكو

 رظنو كلذريغو 0 كو الا 7-0 ىعويا لغتشا دهم ند نومام ةاش مزراوخ وت

 كب 0 1كماكأ بهلا | رياح ىف 5 + م مولعلا باوب دا هيلع هللا يتفو جور هلللاو ضوصنلا ىف

 مق رسقفأو ادم لقا اول اا لئاوالا هيف قاف ىتح هيلعو اهبسكن ال ابدا اف مدق ةفنصملا

 تالا معاونا ميلع نورشب ا نفلا اذه ءالضف م.لا فلتخاو لدملا 0 نيرفلا م ددع

 0 ةدحاو ةليل مني مل هلاغتشا ١ ةدم قو ظنس ةرشع : ثبسس ككاذ ذا هلسو ةدرجتلا 2

 قكلصو عم احلا دطلفلا اه انضوت ةلكسم هيلع تيلكشا "ذا ناكو ةعلاطملا ىوسب رابنلا ىف لغتشا الو

 51 ىناماسلار صن ند ين ريمالا دنع ركذو هل اهقلغم رش َ :فيو هيلع ابلبسي نأ لجو زع هللا ىعدو

 تناكو هيتك راد ىلا لج دو هنم برقو هد لصتاو ب د ىتح ةعلاعو ةرضحاف هضرم ضرم ىف ناسأرخ

 عيسالو 0 ىدجتويدل امم اهربغو نئانلا تدتاباروهشلا بعكلا« ند لك و ماكوت لدلا ةيندغ

 ف دعت اوف تنخر لدفخو:اه هرغو لئاوالا مل اع نم بتكي اهيف ىلع وبارفظذ متفرعم نع ًالضف هيساب

 نم هلضح انهب ىلعويأ درفتف هنازغلا كك ع قارتحا قكلذ دعب قفشاو اهمولعرثكا ىل !ع عاطاو

 مسفن ىلا هبسنيو ابنم ملصح ام ةفرعيب درفنيل ابقارحأ ىلا لصوت ىلع ابا نا لاقد ناكو 7 ولع

 فوتو اهاناع ىتلا اهرساب مولعلا ليصتعلا نم غرف دقو الا ةريع نم منس ةرشع ىنايث رح ملو

 ناطلسلل نادلقتيو لاوحالا ىف هدلاوو وو فرصنت» ناكو ةنس نورشعو ناتنثا ىلع ىبا نسو 17

 مزرأوخ ةبصق ىهو 00 ىلا اراخ نم ىلع وبا جرخ ةيناماسلا ةلودلا رومأ تبرطضا ايلو لامعالا

 ناسليطلا سبل فايا ىلع ىلغويا ناكو د نب نومام نب ىلع ةاش مزرادخ كا

 دصقب ناكو ةاللا نم اهريغو سوطو درويبأو اسن“نلا' لقفتا م مد موق اموتتتت لك اف هل اورق

 فق سبحو سوباق ذخا ايلف لاعلا ةذه ا قايكيتشو نت لرباق ن )اعلا سيشريمالا ةرضح

 ناتسهد ىلا ىلع وبا بهذ فاقلا فرح ىف هتيجرت ىف هحرشاس اهك تام ىتح عالقلا ضعب

 طسوإلا لا لاكشي ل سمالا 0 نعجضو ناجرج ق1 .داعو اعضز اضرم ابن ضرمو

 ليعتاو ىرلا كار لفشنا مث دحاولا دبع مهساو ىناجرجلا ديبع وبا هيةفلا هب لصناو قاكرعلا

 اوراغاف 1 ركسعلا شوشن مث ةلودلا سيشل ةرازولا دلقشو نادم 21 م ننورق ىلا مث ةلودلاب

 سيش ضرم مث ىراوتف قلطا 0 ودلا سيش اولاسو هياع اوضيقو اهوببذو ةراذ ىلع

 ةلودلا جات ىلوثو ةلودلا سيش تام مث اريزو ةداعاو 0 هئثاوادل وصيف, يتارقلا» ةلودلا
 نال -57
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 هنأ ككلذ ببسورقازعلا ىتأ نباب نورعملا قاغيلشلا ىلع ند دهن رفعج وبأ لد ةنشلا ةذه فو

 كلذ رهطاو هيك ايم كلذ ريغ ىلإ هيف ةبهلالا لولحو سانتلاو عيشنلا ىن ايلاف ابهذم ثدحا
 ىناق ىئاغيلشلا نبا بلطف بابلا ةيمامالا ميهست ىذلا حور نب نيسحلا مسقلاوبا هلعف نم
 ناب ليقو ةينوبرلا ع ديالا ذهنمز ىو دادغب ىل ار دكنا' مث*نيننسا انهي ماقأو/ لدطولا”ىل : تفرهو
 هللاب ردتقيلل رزو دلا بهو ند نايياس ند هللا ديبع ند مسقلا ب نيسحلا ك3 ىلع هعبذأ

 اودجوي ملف ر دنقملل ةاقم نبأ 5 أزو مايا 0 اويلطف مهريغو نوع 12 ند نكح نب ميهردأو مساج اناو

 ةسحو ةلقم نبا هيلع ضبقف ىناغيل اذذنلا نبا ريظ ةيايثلثو ندرشعو نيتنثا د نسل او ناك ايلذ

 رشلا مب بلح" هلزاهيبان لاهاي طانماورفسلا قلقا جم انعكو اطاقررايف طوقا واج ارمبكو
 يم أربثو مالسالار ربظأو هبهذم ركناو مهبطو ل اهن | ردا ىناغي املا م 1 تثصرعف اضعب م

 0 ايلف امسان ماش ةرل اذ ظيفلخلا ةلعأ ةكم'سردوادنج !رياو عروطغءةلبا هربا رتكمنا يف واك
 رحل ل ةددإ تدعتر أو هسأرو هنيحل ىلا ديد لم هناك نقع ى د نبأ امأو هأو ةعقصف ةددإ 0 ندا

 فنار فيتا انه فلاب ةلعازلدهيعي هللا ل لاشنفأ قزاإرو, ىدتسو: ايلا: لاقزل دشازول_ىنافيلشلا نبا
 ثلا ىننا هل تلقام ولا ملعب هللاو نوع نايا لوف“ نم نإ لع ام لاقف اذه ايف ةيهالا ىعدت ال

 و 5 م ”* طا مامالا ٍّك بابلا 5 ىعأا اهنآو ةبلالا عدب مل ]| سودبع نبا لاقف طق

 ةدعقلا 111 قرحاف مم م ٌةحاباب ء يقفل ىتفارمالار 4 ثفوذ الاضقلاو اهقفلا م عمو ثارم

 ديلي مرا: ىاوزااثز باكا ىزايلا
 احربم اب درض اذا لا ترض كل دعت 1 تيدر: ن روع ىبأ نبأ نأ لاقو روكذملا نوع ىبأ سا

 ةاكقنل] ىفمورغ كلعا ةللإلل ءاق ننلا 8: ىف فعل ةورالاب مورا, هل ةييلذعو لراعيلاتلا ىدإ يباح

 د 0 ددلا برد "ركذو ةلاكيتلتو ندر رشعو ا نمت نم

 ةنوجالاو ةتنابيبشتلا اهنف.ةطبللا ىناصتلا بحاضو» نوعي نيا نياو. ثلق ةروكذلا ةنسلا نم

 اهدعبو ماللا 5 ةيجعملا نيشلا يتغيب ىناغيلشلاو باتكلا نايعا نم ناكو ثككلذ ريغو ةتكسملا

 ةركذ دقو طساو ىحاونب ةبرق ىهو ناغياش ىلا ةبسنلا هذه نون نلالا دعبو ةيجعم نيغ مل ميم

 ملعا هللاو اضيا باسنالا باتك ىف ىناعيسلا

 اهنم لقشتناو ناب لها نم هوبا ناكروهشملا ميكحلا ةانيسو ند اللا دبع, نياريمحلاو ىلع وبان سفرا

 تابما نم نير اهل لاقي اراخ: عابض نم ةبرقب ليعلا ىلوثو ةافكلا.لايغلا نم ناكو اراخت ىلا

 برقلاب ةنشفا اهل لاقي ةبرق نم ىهو ةراتس هما مسأو اهب ةوخا ككلذكو ىلع وبا سيئرلا دلوو اهارق

 لصحو مولعلاب لغتشاو دالبلا ف كلذ دعب سيئرلا لقتناو اراخب ىلا اولقسنا مث نكيمرخ نم

 م ءالكفا اظهر فانالاوزئرعلا نارقلا ملع نق. دق-قاك,ةرسغا نم نينس رشععا غلب انيلو نونفلا



 كار

 ل ال 2 ان ناف ناك ام فيكو ميف رظنيلف ىالخلا نم كانه ةثركذ ام ىلع عفقملا

 اهنا ناروصتي فيكف كللذك ناك اذاو اهلبق اهيفوآ اهبف ناك اهناو ةيامو نيعبرأو سيخ نس

 نباف اضياو طاغلا لصح انهاه نمو ىلاعت هللا هيحر نيمرتعلا مامأ ةرك ةركذ ا جالحلاب

 قى ددرتنو ةرصبلاب 0. وكانو كرتلا دالب ىف لغوت امنا لوقي:ق يكف قارعلا قراغب مل ا

 تنس ىف ابطتخاف متفالخ ةدم قاهاشنأ روصملا ناف مدمز ىف الدوجوم دادغب نك ملو قارعلا دال

 اهئانب عج مث نمار أو عمنا لانس ىفو نيعبراو كك اهءانب م عرأ

 قدا ْ ةلجدو تارفلا نيد ىهو ةلجد ىلع ىترغلا بناجلاب ثذا/ى تلا ةييدقلا داؤع ١ ىهو

 رك وبا بيطخلا ةركذ ىذلاوه ثيدحلا اذهو ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورملا ثيدحلا

 قرشلا بناجلا ىف ىتلا ةديدجلا ىه نامزلا اده ىن دادغوريبكلا مهران لوا ىف ىدادغبلا
 ريفوكلاب الزن درر حار اب ١/ ناكو ثقولا !اذه ىف ككلملا ةدعاق ىهو ءافلخلا رود اهيفو

 كام اين ورابالا ىلا اليقتنا ملاهي يلا القتناف ةييشابلا اهايس رابنالا دنع ةدلب حافسلا ىني مل

 مضي عفقملاو اهيلا لقكناف دادغب ىنب نأ ىلا كلذ د ىلع روصنملا ماقأو اهب رهاظ ةربقو جافسلا

 فسوب, نب د جاجح ل! ناكو هيوذاد هيسأو ةلههم نيع اهدعبو ابجتفو ءافلا دب دشتوي( ىاقلا ريت ملل

 تمعفقلاف هدذعف لاومالا ذخأو ةددإ ديف سراف ج جارخ هالو دق سراف دالبو قارعلا هنيإالو مابا فق ىفقثلا

 ميذعو ىلاعت هللا ع دابا وانك الا ىرسقل قل هللا دع نب دلاخ ةالو لب _لبقو ع ةقلأ هل ليقف هدد

 نبا لاقو ناك تكلذ ىأ ملعا هللاو دلاخ دعب قارعلا ىلوت ايل 7 ل ريع نت: فش

 لولوي هنال ءاقلا رسكب عققملا نبا با را د قاسللا نيت نيئاوك ني ل
 ميبش صوخلا نم ليعي ءىش ىهو ابحتفب ةعغق عيج ىفاقلارسكب عافقلاو تلق اهعيبو عافقلا
 يلم تفواما تا «.لق ءافلا يتفو وهو.“ ايلغلا-(نويحروشملا وه لوألا لؤقلاو.ةرارع بقوا ةننكل لقعرلا

 عنقملا دارا هلعل تلق نيرو ركذملا هثالثلا دحا عفتملا ندا وك ا لكي مل ملو نيمرعلا ماما مالك

 8 نيعلا نروح ىف اذه دعب هنايجرت ىف دتحرش ايكريفلا ربطاو ةيبوبر هل ىعذا ىذلا ىناسارخلا

 مئال هسا تلاد نأ داراف نيمرحلا م م فرح دق رسانلا نوكيو اطع هيسا

 نمال دم انلا ى نفيرحعتلاو طلغلا نوكيف طخلا ىنهنم برقي

 ايف ةتيجرت ىف ةانركذ ايك ةيامو نينسو ثلث ب نع سولس لتقف ىناسارخلا عنقملا نال اضيأ

 ميقتسي ال دنأ 3 تثترخ وأ مث امال

 (الع اوقفت اونارعبجا ا ابلثا ناو لوقلا اذه يسيصعسعت اندر !اذاو ايضا ىباتجلاو ء جالحلا كرد

 جالحلار صدع فى ناك هناف ىناغيلشلا ىن ,االا ف ثلاثلا نوكي, ن نكييب ايف نيمرمحلا م انا اهركذ ين ١١ ةروصلا

 رع (نائيش لاقف را بابر 1 نم ةعانيح ةركذ دقو 0 لا قلع ار الر وم أو ىبانجلاو

 ف صك اليوط آلصف ةيام ك فلو نيمو نايتس نانا ى ريطتكلا يحرس ارا ١ ردلا



 الرلر

 هلااولاقفاذه بتك نم لاقو هيلع تكلذ مظع رومتنملا هيلع ىقو ايلف طورشلا ىف قونتي عفقملا

 ةركذ مدقملا الرصبلا ىلوتم نيفس ىلا بئاكف كمايعال بنكي عفقملا نب هللا دبع هل لاقي 0

 ىلع اموي عفقملا نأ نذاتساف ةركذ مدقنا ىذلا بسلل هيلع قدحلا ديدش نيفس ناكو هاتقش ةرماب

 لاقو ايف ملاقف # رحلوا 3 كادعف؟ ان اخدف هل نذا مث ةددغ ناك 1 ند ىلح هنذارخاف ن 5 دف

 هللا ثدشنا دافناولا قي لرقت دمر ينال لاه نيفس لل عفقلا نبا لفل دابا ةركتاديلا
 مثرجسف رونتب رمأو 5 ابد لتقي مل ا ككلتقا مل نا طم نتا لاقف ىسفن ىف ةريمالا اما

 عيبيج ىلع ليا ىنحرظنب وهوروننلا 1 انيقلي وهو أوضع أوضع مفارطا كعظفقف عفقلا نباي رمأ

 سانلا تدسفأ دق 0 كيال جرح كك ةلثملا ىف ىلع سيل لاقو رونتلا هيلع قيطا مل ةداامح

 روجصتللا نإ اها يضاعف اينلل رص طلال قيهبواد (لافلد هنأ ليهم اهنه: ىليعو ناعيتلسا لاذ
 كتم ةدالإخلا ازباواكورك ملو ةراد لخد دقو ةودهاش نيذلا دوهشلا رضحو اديقم هيلا ةأرضحاو

 نبا جرخ مث هد نيفس كانو نأ متيارا مهل ل لاق مثرمالا اذه ىفر ظنا انا روصخملا مهل لاقف روصملا

 اوعجرف نيفسب مكلتقا مكب اعناص ىنورت ام مكبط ا دغاخ القاب ىلازاشاو ا اذه نم عفقملا
 قا ولات ووطحلا يضرم ناك مادلت اانا اوقياع رز سركد نق ناليبلتو سبع يدرس اريضاشلا مهلك

 فنا ناكو اريثك نيفس قختس» ناك عفقملا نبأ نأ ىدع نب مثيملا ركذو ةنس نيثلثو انس شاع
 صخش ىف لوقت ام اموي دل لاسقو هفناو هسفن ىنعي ايكبلع مالسلا لاق هيلع لخد !ذا ناكف اريبك نيفس

 ارا هنعطقال لاو لوقي, نيفس ناكو هيلع مدننا قيكف تكل نيز سرخلا عفقملا نيا مل لاقف طق
 ىسع مي ايل ىرذالبلا لاقو هلتقف هلتقب روصنملا باتك ٠ ايف هلاثغي نأ ىلع ع لك ورظنت ةنيعو امرا

 اذكو اذك رما ىف نيفس ىلا بهذا عفقملا نبال لاق ىلع نب هللا دبع هيخا را جملا ند ربا
 ةانرك ؟ذامهث لعطف ديلا :بلخاقف فاعل قنجنلو لمقال )اقفدهنم ىفاخا ىناف ىريغ هيلا ثعبا لاقف

 تلق 0 هداب هيلع قلغو امايح هكذا ليقوأ# 5 اجلا ميلع مدرج مرخلا رش ىهاقلا ا ليقو

 وحلا نب جرغلا ىبا نيدلا لامج رنبشلا طبس ظعاولا ىسويرفظلا وبا نيدلا سيش انبخاصركذ
 0 هل ىرج امو عفقيلا نيابرابجاةيرامزلا كارم واليس ىلا ويبكلا هحتزات ىلورسلا طعارلا
 نأ ع لايف ا تّناكى تلا نسل علا ىف ةعقاو 000 قا هنداع نمو ةيامو ندعبرأو سيخ ظنس

 ككلذ نا ىلع لدي ام ةرصنلارابخا.ثباتك ىف ةتش: نب ريغ مالك قو ع نال منسلا قرهلتكف

 عفقل ١ نياراث بلط هن تدع ار ا ا ب و 2 1

 ةسايجلا باتك قروكذ ذم وهو رعش هل عفقملا نباو | ملكا[ هللا. ةليليل عنك قليقونا غ اضإأ 0

 نب هللأ دابع ع يلو هك رادار انإ لبق كوس ةيئرمدل رقما ؛العلا بز ورايع ىبأ ةيجرن فاى دالتسو



 ا

 سراف دالبو ناسع نيب ربلا طسو ىف ىدو شيك ةماعلا اهييست ىتلا ىهو ةريبع نس سيف 00

 مل ل عا هللاو دالبلا نم اهريغو رمربمار اضيا ةيحانلا ثكلتث ىف

 ودو ةعيدبلا لئاسرلا بحاص ةغالبلاب روهشملا بن 3 عفقملا د هللأ دبع ونيف 0 نبا اا

 نيلوالا نيتفيلخلا روصنملاو حافسلا م لع نب ىسيع دب ىلع ملساف ايسوج“ ناكو سراف لها

 ور اهل ا ملو' اير ةيلجلا نمد ريزفل ' الك نمو هد ضتخاو هل بك مث سابعلا ىتب ءافلخ

 0 مقل نيا ءاج' ىدع نب 00 امالك اهريغ ثسيلو اماظن ىه الف ثصاف 1 تصاغف

 ىسيع 5 لاقف كدب ىلع م اسا نا ديراو ىبلق ىف مالسالا لخد دقاعل لاقفاىإ

١ 

 نس

 2 نري يسع
 كلذ ةيشع ىسيع ماعط رضح ع ذرضحاف 2 ناك «اذاف سانلا ةوحوو داوقل | 0 تك نوكيل

 0 ىلع كيطئرو م هزثأ ى سبع دل لاقف سوجملا ةداع للف مرمزاو نكافإ عفقللا نب ند سلجم بلا

 مسني - عفقملا ند 2000 اش هرب ايلف نبدريغ ىلع تيبا نأ ةر ةركأ ند مالسالا

 ميليد ىف نوما اوناك دابز ند قي اصب ند عيطمو عفقلا نبأ نأ ظحاجلا كهف مقدنزلاب

 1 تتدخو امب لقد قلل روصضملا ند ا ناكو هسفن ظحاجلا وش اع ٍككف مهضعب لاق

 الرد لا اهنم ناسحلا 00 عفقملا ن داق تنتخ,ةو ءيصالا لاقو عفقملا ن دا ملصاو الأ فدنز

 اذا ىسفن ل )اقف كك ذا“ نم عيفقملا ن نال ؟كدق ىعيصالا اقوا اهنف؛ قفة لغم كيسا لا اللا

 بتحاش ديكتاان 2 ليلخلاب 5 ايبا مللت هتيدأ احيبق تثبأر نأو هنينأ نوح ىريغ نم تبار

 ثيار كفيك عفقملا نبال 1 هلقع نمرثكا هيلع لاقف هنيار فيك 00 ليف اقرتفا ايلف ضورعلا

 هنأ ليقو ةلمدو لك ةنمانكت عضو يذلا وف عفقملا ندأ نا لاقيو هيلع نمرثكا هلقع لاقف ليلخلا

 انانكلا ذك, لوا: ىفاىذلا ءالكتلاو .رأو ةين ل ىلا هلقنو هبرعف ةيسر اغلا ةغللاب ناك اهنآو هعضو م

 ةرصبلا ريمأ ةرفد وبا نب بلهمللا نس ديزي نب مبوعم نب نيفسي ثبعي عفقلا نال اكو همالك نم

 الرصبلا ىلع انبأ ىسيعو نايياس مدقف هنم قكلذ رثكو ةيلتغملا ىياالا هييسي الو همأ نم لاعبو

 جرخ دق روكذملا هللا دبع ناكو رولا نم ىلع نب هللا دنع اهبيخال انامأ ايي زامل اع مهو

 قاسارخلا ماسموي| همدقم اشيج هيلا روصنلا لسراف هسفنل ةفالخلا بل طو روصخملا هيخأ نتا ىلع

 ىلع افوخ اههدنع رتتساف ىسيعو ناييلس هيوخأ ىلأ ىلع نب هللا دبع برهو هيلع ماسم وبا رصتناف

 اوقفثاو ايبتعافش لبقف هنم ىرج اين هذخاوي الو هنع ىضريل روصنملا دنع هل اطّسوتف روصنملا نم هسفن

 ةفالاعتم طش .ذقو 2 دراوتلا بنتك ىف ةروهشم ةعقاولا ةذهو روصنملا نم نامأ دل بنكي نا ىلع

 نب هللا دبعل الاق ةريحللا ابنا ايلف صعب. ىل اع هضعب مالكلا ىينبنيل هيلا ةحاحلا وعدن اهب ناكلا اذه

 ىبسيعأ ابتاك ناك عب عفقملا نبأ نأ ثركذ دقو روصخملا هلثتقن اليك ديكاتلا قى + غلابو تنأ هيشكا عفقملا

 هيعد نينموملا ريم ها ردغ ىننمو هلوصف ةايج ىف لاق ىناح هبف ددشو نامالا عفقملا نبأ بتكف ىلع ا

 نبا ناكو هنعيب نم لح ىف نويلسملاو رارحا ةديبعو سبح هتاودو قلاوط ةواشنف. ىلع هم أذللا دبع
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 ول

 ا

 سيخل ةبعكلا نم مناكم ىلا ةودر مهنا انخيش ثريغالاقر نالا ةوذرو ةؤدرب. ملفرانيد فلا. نيسيخ
 يي دخلا اهلرملاو هلل اع عيطلا ةفالخ قا[ كا نم ةحم <لإ كداند ليقورفدفلا ىذ, نم نولخ

 2 تلق انهاست دد ليصوق __ؤذؤيض دحاو لايح 0 - ةود _ الذ ملفت نم ةيوقذ كايحا كرد سناك

 ميقتسي ال قفقكلذل ذر هناو رجلا ىلعم ىف ىطمرقلا كا لعد ناك نم | كيش ةركذ ىذلا اذهو

 ةودر دقف نيئلتو ع عسن نس قرخلا در ناكو ةبامثلثو نبرشعو نيتلتا ةهنس ىف قون ىدبلا نال

 فهفوكلا كل 00 ةدز و دا اراالوا له بيقع انت س لاق مث ملعأ هللأو 3 ةسع ةرشع عم عييسلا ميلود دعب

 مكلف 2 ضص1شنل ندرشعو ينم د مدع دثكم نودو اكو ردكم ىلا ةو 0 ادح مث سام انلا 3 ار نكح رو 8 وقلعو

 م ف انخيش ركذ مل ديعس 06 صاوخ نم ناكوربش ن د وه ةدر ى ذلا ا اجش فركذ ذكَو

 دقو نيبرصملا بئآث حالف نيارفعج اولتيقو اهركل يف .قشمد ىلا اولضو ةطمارقلا نا ةباستلثو نيتس
 غلبع ل سيش نيع كل طم أرقلا ركسع غلب مث ةيضقلا ةذهربخ نم نرطرفعج ةيجرت قى نقيس

 ع ىذلاف .ةليجلا ىلعو ثلق.بنع :اوعجرف مهيلعرصم لها رصتنا مث مهيلع اورهظو ةرهاقلا باب
 وزاججلاو قارعلا دالب نم اريثك اوكلبو نييلسلا نم مهدعب الو مهلبق دحا ملعفي مل مالسالا ىف
 ف ودا رهاط وبا لق رج ىف مهدنع ةو وكرت رجلا اوذخأ انو رصم باب ىلا ماش شلاو قرشلا

 هلم اش اهدعبو ميلار هيتكاو ءارلا نوكسو فافلارسكب ى طم رمل أو هدا دلكو نيثلثو ىندتنتا ا

 ناكو كللذك ناك اذا طمرقم ىشمو طمرقم طخ لاقي ضعب نم ب ثلا نراقل ةغللا ىف ةطمرقلا و

 ىضاقلا ركذ دقو ىطمرق هل :ليف كلذلفرظنلا ميرك ريسا قلخلا عمتجمم اريصق روكذملا ديعسوبا
 ديدشتو ميجحلا تفي هناف ى :ادجسلا امو ةينطابلا و اربنإ 'باتك ىيرهلاوحأ نم :ايدا ام ياقلب
 000 بلاي ةلصتم سراف لايعا نم ةدلب ىهو ةبانج ى ! سيشل انهو ديري ماب ألا دحر قولا

 عريش اهدعتؤي ةليبملا ءاجلاب نوكنسو ةزييهلا ىتفب ا ايلا اوسنف ابنم ةطمارقل ا
 رجمو أ روك <دملا ةهنانج ابنه 8 ةريثك دال انءانمق هحانلا فكلت ىف رد ىسوأ دوديم ةزيه مل ةليبم

 كلذ ريغرراف اهدعبر ايه ىم ةانيل] اجلا نوكيو ةليلل ءاط ودك ناقلا ستفب ىهو قيطقلاو

 نم ضرالا هفشلل ء ءام ىبسحلاو ةهليهلا نيسل ! نوكسو - اعلا رسكي ىببح عيج © ةيطالا, دلل ئز

 ةريغك ضرالا ثناكالو هجرختستف لانج ارا رعت نهج لما ىلر ديال لل 1
 ىف ىرهوجلا لاق دقف نيرحبلا اماو هبالا ىرعت ال اهبلع ايلعراصو مسالا اذهب ثييس ءاسحالا
 ةيحان لكنا نيرحبلا اونث اهنا ىرهزالا لاقو ىنارحب انما ةسنلاو دلد ندر بلا ماحصلا ليايتك

 ردقو م ةرشع | مظعالا رصضخالار ملإ نيبو انين 0 ىرقو + ك0 ل كات ل اريج اج أرذ

 برع عقلا كرد انا ىحاونلا ةذهو قاعز دكار وهو اهو ا شضيفن ذل ابلشم ى 8ع لانكا اةنلذ ا لأ

 نم' برقلابو دنهلاو نييبلا#“ لطنملا رفنلا لاب خلع ىطوواخخلا قارظاب لدصتت ةرضبلا ءآرو ئه
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 ىلا نسانلا وعدي ناكو هبسك نم لك ابو ضوخلا قس ناكو فشقتلاو دهزلاو ةدابعلا رهظا الجر“ ن
 تل ترجو ريثك قاخ 2 ) ناجتساف دم ىكلذ د ىلع م اقأَو مهلع هللأ ى ضر ثيبلا له ا

 أذهدعي ريثال نبا انخيش لاق مث 00 دوست 5 تارندبق داقعالا "سكتل_كضتوا لاوخغا

 ىبانجلا 000 قرع ةلسارقل نم لجر رببظ لس ملسلا,ةذه ىفو نيتنامو نينايثو كس دنس ىف

 ككلذت لها نم.هلوح“ نم لتغف 0 ىهوفو ةطمارقلاو بارعالا نم ةعاميج هيلا عسينجأو نر

 ندم اوبرقو مهرمأ م طع مل معبد مهل تسحتلَو ماعطلا نئاثلل عيبب روكذملا ديعسوبا ناكو قرقلا

 اوعقاونف ىونغلا وربع نب سابعلا همدقم ميلتاقي اشيج هللاب دضتعملا ةفيلخلا مهيلا زبجف ةرصبلا ىحاؤن
 نينايثو عبس لس نابعش رخآ ىف ككللذ ناكو سابعلا رسأو سابعلا باعصا ممنأو ةديدش ةعقو

 مايا دعب مقلاطأ مث سابعلا ىقبتسأو مهقرحأو ى هرسالا ديعس ودا لثقو نيرخبلاو ةرصنلا نيف انف

 نيب رضحو هنسلا نم ناضمر ريش ىف دادغب د دف ثبار ام ةفرعو كلبحاص ىلا ضمها مل لاقو

 ثرجيو نيتيانمو 00 11 4 ماشلا دالب اولخد ةظمارقلا نا نا مث ميلع عاخف ذضتعملا دن

 مداخ لعق تب التو 8 ا فقروكذملا ديعسوبا لتق مث اهحرش لوظب كا نسال 4

 قكوكسا دق ناك ديعسوبا لتق الو ديعس ىبا نب ناييلسر داطوبأ ةدلو هماقم ماقو م ايحلا ىدهل

 رخالا عيمر 00 ةرشع ىدحا هنس قو نيرحبلا دالب اناس تفيألطلاو كيش يه ىلع

 اولصح ايلف رعشلا ملال اليل ابل اودعص لد لاتق ريغب اهوكلمو ةرصبلا 5 را ل دصق ابنم

 رهاط وبا ماقأو م اويريف سانلا ىف ىيسلا اوعضوو دالبلا ىلوتم اولتقف مهبلا اوراث 0 اوسحأو انهب

 داسفلا انبيف نورثكو داليلا ف نوئبعب اولازب ملو ةهدلب ىلا داع مث لاومالا مينم :م لمحج امويرشع ةعبس

 قاوم و ايف نئانلا يبن ةيايثلثو ةرشع عبس لانس ىلا قيرحعلاو ناي لتفلا نم

 ريسملا ى ىتح | مهولتقو احلا لاوما اوسنف ةيورتلا م د مكي ىطمرقلا ره اظط وبا مهافاو مث مهقيرط

 نم د كك 78 ريع مهل ل جرخفر 5 عل 5 دوسالار خلا عافو هشسخ كييلا3#و مارحلا

 نس ثامف طقسف.بازيملا علقيل كلو ادعتصو' ةنغكلا كنان عافو نيعيجا ملققف ةولتاقف 0

 دخأو مهم دحا ىلع ةالصالو سال او نفك ريغ نم .مارحلا دجتسملا ىف ذ نيفابلا نذدو مزمزرس ف لس

 بحاح هللا دينع ىدسملا كلذ غلب ايلذ ةكم لهارو د بيزو هداحصأ نيب اهيسقف كيبل | لومسك

 ةمايقلا ةياع 1 هلعلبو ةمولدو كلذ هيلع ركلني 3 ثسدكا ىللاعتمللا انشر اة ةركاذت دالا ةيقيرفا

 لها 1 درد م نأو او تثلعذ دق امد داحلالا مساطينللا انئلود.,ةاعذ و انتعيش 8 تتققح هل لوقيو

 رد اناف,ةبعكلا ةوسك ذزتو.هناكم.'ىلا.دوسالا رجلا :كرن 'و مهنم ثذخا دق ام مهريغو جاححلا ىعو.ةكم

 ةكحم لها لاوما نم هنكما ام داعتساو رخل 0 داخكلا اذه هلضو ايلف ةرخالاو ايدل ناعي

 ةدر ف م ) لدب دق قارعلاو دادغب ريمأ ىكرتلا 1 ناكورماب ةاندعاورماب ةانذخأ اولاقو ةدرف



 الممل

 لوم
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 لاق لب ةواني ملو طوس فلا دالجلا ميرضو مهددع ىصخت الر يثك قلخ ةتاعلا نم عيتجاو قاطلا
 ناواوووم وح ع دنع ككل ىاف ككل لا ىب عدا ةيايننس غ 3 ا ىطرشلل

 نم عرف ايلف ليبس ثكنع برصلا عفرأ نأ ئلا!ىإ نبيلو و هاسهرلا هكأإو اذه لوقث ككنا فككنع ىل ليق

 سارلا بصنو ةلحد ْى اه اقلا ادام ,١ ترابض الو هننح قرح أو هسارزح مث ةعب درالا هفارطا عطق طق مدر

 قى ةلجد ثداز 5 ١ قفثاو اموي نيعبرأ دعب هعوجرب م. سوفت نودعت هباحص| لعجورسجلا ىل 57 دادغبب

 هنا هباحصاأ ضعب ىعدأو انيق ةدامر ءاقلا بسس كلذ لا ةهدباحصأ يب ءداف ةرفأو ةدايز هسا ل

 ءاحلا 2 جالحلاو ةيافك ةانركذ 55 لوط هيف هلاح دلاح جرو هل ودع 0 'ً

 الح نا ىلع سلج منال ككل د دد بنقل اهناو م جا مث ف ولا اهدعبو ماللا دبا دشتو ملول

 0 فكيف محا ا كك 2 لغش 3 صضدمأ ه نر 8 لغتشم انا حالحلا لاقف كا ةاضقتسأو

 ةانثملا ءانلا 5 ةدحوملا ء ءابلا يتقي هايضيتتلاو د دهعيمج منطق كلر داع ايلف مكرثو جالحلا

 ىف تدجو ةيجرتلا ةذه نم غارفلا دعبو :ثلق ةدودمم ةزمه اهدعدو ا داضلا جو اهتتحت نم

 نب كلماادبع كاعلاىئىا نورك اما ةمالعلا نيشلا وينعت نيدلا لوصا ىف ليزفلا تانك

 مهول لا كع هيششتلاو انتقام : د ىغبني, الصف. ىل لاعت هللا 0006 نأ ةركذ ىنالا ىنبوجلا ده ىبا نب

 ةلوذلا بلق ىلع اوصاون ةثلثلا 95 أ فتافنلا كانا ن يره 0 ركذ دقو لاق هناف هيف عقو ى ءذلا

 ىبان يلا امأ أرطق مهنم دحاو لك دانر او ابتلايتساو بولقلا 0 ةكلملا داسحألا ضرعتلاو

 ميلع مكحت دادغب رطق ج الحلا دان 'راو كرتلا دالب .قانكأ ف 8 عشقا ندأو - محلا نالتكاف

 ماما مالك رخأ اذه عادضنالا نع قر اها دعبل هينمالا ك 0 هكلبلاب اههحاص

 ثقو ىف نيروكذملا ةقلثلا عايتجا مد دعل ييراوتلا تادراردع 0 مالكلا اذهو ثلق ن را
-_ 

 له ملعا ال نكلو دحاو رصع الك ا ا اا صخحبف ىل ا جالحلا اما دحاو
 5 ىبانجلاب دارياو ال ما اعينجا

 ةطمارقلا سيئر ىطمرقلا مارب نب نسحلا ديعس ىبا نب 0 اط
 اذه ىف هحرش ىف ةلاطالا ىلا ةجاح الذ روبهشم ثكاملاو ءافلخلا ىلع مهجورخو مهمورحو مثيدحو
 ىلاعت هللا ءاش نا ىوتسم مهيدح ميفركذاسف ريبكلا زيراتلا ريرحت ىل 5 رسب نأ لب ناملا
 يي نس يكل يردن جم ا ١ .تتخ» الصف هنمركذا نأ ىغبنيف مهركذ ىرج نا دعبو
 مضر اث ف ركذ ىرزجلا ايثالا نان يورعلا دج ني ىلع نسحلا انا 2 انهخش نا ل
 اهبف مهل ىرج ناكام ا ا ا ااطاو مهرما لوا لماكلا ةاهس ىذلا ريبكلا
 لاقف نينيامو نيعبسو نايث تنس ىف هيف عرش ام لواو زاجبالل ا هك نم ايش انهاه ترتخاف
 ملصاحت مهرمأ ءادتنا .ىق لوقلا طيس مل : ةطمأرف ا نوفرعي ةفوكلا داوم موق كرت " هيلا هذه ف



 ا

 ندب انللح  ناحور نعت .انا ىوها نمو :ىوها نم انا

 انترصنقا مترشصتيإ اذاو ٠ ةترصلتا هيه رالدفا اذاف

 هلوق مهتاراشاو مهالطصا ىلع هيلا .بوسنملا رعشلا نمو

 نكا مل فيك ىردا يدك نا ةقيدكال ”:الو "كنك ويك فردا" دنك نا" ةظدكجل

 حالطدالا اذه ىلع اضيا هلوقو

 ءاملاب لتبث نا كانا كابا هل لاقو افوتكم ميلا ى ةاقلا

 تعيس ىرصقلا ةباوث سركوبا لاقو بولسالا اذه ىلع ىنتبيو ىرجلا اذه ىرج اهم كلذريفو

 لوقي ةبشخلا ىلع وهو وصمم" و نيسحلا

 0 ل ثبلط
 ارح اةرنكلا تحدق ىناولو ىتتدبعتساف ىعماطم ثعطا

 «ىردا تنك نا تثنكال «هلوق لبق ىذلا ثيبلاو

 نزح عمو مه نم فكدعتت' كايقال ا 'اامو تنك كبك ىخ لاسر لالوا
 نيذه هيلا بتكف هلاخ نع ةلاسي فهازلا ةزيح نب نونيس مسقلا ىبأ ىلا بتك مهضعت نا لق
 ايسوجم ةدج ناكو ا لوتم هللأو ذ ةرويشم هتيضقو ليوط ةئيدحف 00 دو ما اءا هللاو نيتيسلا

 سابعلا ابا نا لاقيو همد ةحاباب ةرصع ايل دكا ىتفاو هتقبط ىف نمو دينجلا هسقلا ايبأ بوصو

 مالك هنم ىرج دق ناكو ايش هيف لوقا امو 0 هد لسانا نا ييرس با
 دكو همد لحب ىتئاف ريع ىبا ىضاقلا ةر 7 مامالاربزو رق نب دناح دلحل ف

 / ىمدو ىبح ىربل َّظ جالحلا مهل ل ااقف ءابقفلا ن باكا ركج نم هعم بتكو هك 3

 ةعبرالا ةيئالا ليضقنو ةنسلا ىبهذسو مالسالا ى هدأ 3 هجمت اي 7 اولوانتت نا مك 16

 رسوم ةلسبلا ف تك كلك يا مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم ةرشعلا ةيقبو نيد 0 ءافلخلا

 ام اوليكتسا نا ىلا مطوطخ نوبنك مهو 05 0 ددري لزي مل مل 5 ى.هللا هللاف نيقارولا ف

 ايي رحت رددفملا لا ترولا كتكو نجما ىلا جالحلا ليحو ساجملا نم اوضبنو هيلا اوجاتحا

 0 0 هلتقب اونفأ دق اوناك اذا ةاضقلا ناب ا ,اوج داعف ا ريسو 0 00

 0 تاولأ 0 رضلا نم ثام ناف طوس ىلا مد 'رضب ميلا مدقتيلو مطرشلا بحاش

 نم فاتن مل نا لاقو ردتقملا ع ام هل لاقو ىطرشلا ىلا ريزولا مملسف مقلع برصب ملرخا

 كفل ا ككعءدخ ىنأو هناثج قرحتو هنيقر رعت م هلجر رمل ةدبإ م هلجر رم هدي عطقنف نورتعلا

 اليل ىطرشلا هيلسنف هنع ةبوقعلا عفرت الو هنم ثكلذ لبقن الف ةضفو ابهذ ةلجدو 0 يرجا انا

 باب دنع هجرخاف ةيايئلتو عسن نس ةدعقلا ىذ نم نيقب ثسل ليقو نيقب د عبس ءاقلثلا موي سبضاو
00 1.5 



 ضم

 ىلا هتيكتو ىلاعت هللا ةيحنر:ماياديعير اور فيلث قت لوالا عيسر رهشت ف لذقوب نلوالا دايج !بف.نوتو
 روكذملا ميلح ةدج

 ةريثك فيئاصت هيف.دلو لصتارغلا ف اماما ناك ايسساحلا» ىضرفلا نولا دايما نب .نيسحلا هللا دعونا
 هللا دبع ميكحو هدا 000 عجبيتو مهريغو رافصلا ىل 5 56 بناحصأ نم لا كا عدس انف داجأ 1

 ىريخلا خيش ودو 55 فقيربتلا بيطخلاو باسعلا ف صيخلتلا 0 ىربخلا ميهربا نبا
 ةنسةجتلا ىذ.قدادتبب اًذيبش قودو ربك قلخ ةنيكبو هب عفتتاو ضئارفلاو ك١ اع ىف

 ةده نونلا هدد دشنو واحلا جنب قولاو ةركذ 0 دقلا ىريساسللا كبف ا رآو نيسيخو 0

 انبنم هنطأ ناتسبق لايغأ نم ةبرق ىهو رو ىلإ ةبسلا

 نباب فورعللا رماع نب سيخ نب مسقلا نب نيسحلا نب دهم نب رصن نب نيسحلا هللا دبع وبا
 نع مقفلا ذخا ىعفاشلا ميقفلا نيدلا دجم 0 جان كفللا ىتيععلا ىلصولا ىعكلا سييخ
 0 ىلا جر 0 قول نإ 20 : ا كوو 0 ضي دادغبسب را دماح يب

 2 اءالا هج 0 هيلع ! خبرات ىف ا 0 0 0 5
 را ميجحلا | مضر 0 5 هللا ةددحت بام سيخو (نويسمخو نيتفلا طهنسرخالا 2 0 2

 نيحلا اين ل ةبرقلا 0 0 م ةببرق ةبرق ىو ةليبج كا ةيسنلا ةده نون اددعبو ءابلأ

 3 ؤ امهو 8 | نسم صوأل 3 اعل ان لاو ملافلا ن م ان هام ايحتساإلا فنا ى ملا : 'رابقلا يعد ةفورعملا
 1 5 50 0 7 0 ١) ان

 0 0 ظنسج ا هبل 0 ىنبجلاو 5 افلا ةنوس 0 برقا ة 7-5 جو 0 ر لفسا لصولا

 ىلا ةبسنلا ةذه ةدحوم ءاب اهدعبو ةلمبملا نيعلا نوكسو ىفاكلا ىتفب ىبعكلاو ةعاضق نم ةريبك

 نورعم ىلإ. وملاو بسني ايا ىلا روكذملا ملعأ الو اهيلا بسني لئابق 2 أ م بعك

 اشنو سرافب الداب ىدو ءاضيبلا لدا نموه رويشملا دهازلا جالحلار روصخم ند 3 ثيغم وبأ

 ىف غلابب , نم 0 وذ 0 ةرمأ 3 سانلاو ةربغو دينجحلا مسقلا ابأ بيوعصو علو 1ك و

 دقو هلاح ى اليوط الصف ىلازغلا دماح الرا اونالا ةاكشم باتك ىف ثبارو ةرفكي نم ب دميظعت

 ,. «ناسموراللا لا هد يشل ىلام لزق قسلا انا لالرد كس امن دلل ىدزاعت رانا لالالا قت اذنعا
 نم اذه لافو الولد م لماجم ىلع املك ابا محو اهر 53 نعو اننع متي 55 ومحد ىلا تدقالطالا

 لئاقلا لوق 0 اذه لعجو دجولا ةداشو ةبحل ا طرف



 اا

 دلوعلا 0 ىلا يلا دا حتي لا 0 ّش 0 0-0 ندر ل ماما 0 2

 ليف وقراا لكاحوش صاقلا لا عرباعلا جل 3 ا صبا حرشو ع 0 1

 نيب عيج نم لواوهو طيسولا باتك ىف ىلازغلا دماحوب| هنم لقن دقو عومجملا باتك ملو دوجولا
 ةبام عبراو نبثل :هلذو تعيد ةنس.ق اهل :افو كيد اكأو ةرصع 3 ورم لدا دبقف ناكو ن راسأر رخو قارعلا ىتقيرط

 را تو يايمبلا ةبسن ميج اهدعبو نونلا نوكسو ةايبملا نيسلا رسكب ىجتسلاو ىلاعت هللا ةيحر
 9 ورم فرق نفةريتك

 ناكرشفملا ثدحملا ىعفاشلا هيقفلا ىوغبلا ءارقلاج .نقورعلا) ديفا و ةاسطا ند« نرسحلا 21
 يلاعت هللا مالك يسفن قى قئسو هنامجرتا ىف مدقن امك نيسح ىبضاعلا نء هقفلا ذخاو ىولعلا قارعحب

 الآ" نسردلا ئقليال ناكو سردو ثيدحلا ىورو مودم هللا ىللص ىبنلا لوق لت كالكتلا كو

 فديدحلا ىق ةشلا حرش باتكو هقفلا ف بيذبلا باتك اهنم ةريثك ابنتك قنصو ةرامطلا ىل

 ككلذريشو ع رجب عيجعا 1 كئاتكو ميركلا ن رارقلا ريسفن ف 8

 5 ةربقمل نيسح ىنضاقلا وجيش دنع نؤدو ذورورمب ةبام سيخو رشع نس لاوش ىف قونو

 ظفاحلا نِشلا اهعيج ىتلا ةيرفسلا دئاوفلا باتك ين تيارو ىلاعت هللا هيحر ككانه روهشم ةريقو

 اذه ا هطخ نمو ةبام سمخو ةرشع ثس ةنس ىف قون هنأ ىرذنملا ميظعلا دبع نيذلا كر

 تح ثحبلا زيخلا لكاب ناك هنآو اًيش اهناريم نم دخاب ملف جوز هل ثام هنأ ل هنع 0 ملعا هللاو

 ءابلا - قكوغبلاو ابعيبو + ءارفلا لمح نا ةيسب ارغلاز ةتيرلا عدزبخ رجلا لكاير اضن قكلذ ىف لذعت

 عب ال لاقي ةأرهو ورم نبال ع ناسارخب ةدلب ك1 ةيسنلا هذهو 1 اددعبو ةمجعملا نيغلاو ةدحولا

 0 1 مث ةنكاسوأو اهدعبو ةمجعملا نيشلا مو ةميعملا نيغلا نوكسو ةدحرملا ء آلا حف روشغبو

 براسنالا باك ىف ىتاعمتلا هلاق لسمالا' الخ جل ةذاش ةسنلا

 ند دهترك دل نع ثيدحلا تك اراخب لا ليخو ةنايثللاو ىنيثاثو نايث هن ناجرجب دلو

 اعوجرم ايظعم اماما راص مث لافقلا ركب ىباو ىناوالا ركب ىبأ ىلع هقفشو ةريغو بيسبح نب ديحا



 ا

 اهضعب نم اهصعب بيرقل ىركلا مالحاو ىدنع اهنا

 انيهنع هللا ىضر ا هدادقللا ئسيناركلا تلال لي كم نب نيسعلا لع دنا
 اةلكمت ناكو دعورفو مقفلا لوصأ ىف ةريثك فيناصت مال هن كد ميظفحاو هساحم بايتئاب ا

 سيخ ةنس قوثو ريثك قلخ 0 ناك ةربغو 0 دعتلاو 0-5 ةاضيأ فئصو كا دحلاب

 ءارلاو ىاكلا متفب ىسيداركلاو ىلاعت هللا همحر باو 5 هبشا وهو نينيانو نيعبراو 8 1

 ىلا ةبسنلا هذه ةليهم نيس اهدعبو ابتعت نم ةانثم ء 1 م ةروسكم ةدحوم ءاب كقلالا دعتإو

 انرك ازا ةظيلغلا بايثلا ىجو سيباركلا

 اني يف
 ا.عيمب 5 راكو برع ىسراف طفل ودو فكل رسكي سس

 لضافاو نيعروتملا ءابقفلا لج ند كاك ى ءفاشلا ميقفلا ناريخ نب ىلاص ن لا لع
 اثأ

  ىسيع ند كك رسعلاو بأ ربزولا كرف لعفب | و ردتقملا د قى دادغبل ءامضقلا هياع ضرعو كلا

 هةرادب لكو نم اننامز 0 0 د”دسصق اي لاقف فكل" 5 بنطو كا دنيز هم ر ادب

 انيف نكي مارمالا اذه لوقيو هتيلو: ىلع يجر نان .ابعلا ابأ بتاعي ناكو لعفي ماذ اتعلا 0

 تثيق ةليل ١ ةرشع ثلثل ءاثاثلا مو مائافو تناكو هنع هللا ىحر ةفيلح 0 تاكصإ ق 0 اي

 ىنطقر ادلا نسحلا و دا ظفاحلا 0 ىركسعلا نب 3 العلاوبا هلاق ةيايثلثو نيرشع نس ةجلا ىذ نم

 0 هللا هيحر ء هللا ودا مو ل اقو بيطخلا ركن ويا ظفاحلا | هبوصو ةياهئانو رم رشعا رجس دود قادت

 نر فل ءارلا ناو اهتحت' نم اناثفلا ءايلا نوكو ةيضعملا ءاسلا ينقي ناربخو

 ةقيلعتلا بحاص ىضاقلاب ىورعملا ىعفاشلا هيقفلا ىذورورلا يح تدم نت نا لا ا
 ةبابن باتك فى نيمرخلا م امأ لاق ايلك 2و به دنا مف ةبيرغ ةدحو بحاص اريبك امام | ناك هقفلا 2

 ىبا نع هقفلا ذ 00 1 ةكدلاك دارلا ويف 0 لاقو طيسوتلاو طبسبلا ىف ىلارغلاو بلطلا
 مكب لزب, ملو فالخلاو عورفلاو لوصالا ف ىقئصو ةلذابعلا ىف ةركذ ىنالا ىزورملا لافقلا رك
 دوعسم ند نيسحلا 0 مهم نابعالا نرد ةعابج مع هقفلا ذخاو ىنفيو سردبيو سانلا نيب

 نيتسو نييثا دنس ىف قوتو.ايهريغو ةنسلا رش باكو بيذيتلا بانك ببكاص قرعبلا ءارفلا
 ةزيهلا فرح ىف ذورورم ىف مالكلا مدقت دقو ىلاخت هللا هيحر دوزورمب ةيام عبراو



١ 

 ربش رشاع ثبسلا ةليل ثناك ايلف ناهبصا ىلا ةاشكلم ةبحص هجوثو سوط ىننيدم ىدحا نافونب

 دنوابن نم ةيبرق ةبرق ىلا غلب الف منفحم ىف بكرو رظفا ةيامعبراو نيناهثو سمخ ةنس ناضمر
 باطخلا نب ريع نيئموملاريمأ نمز ةباحصلا نمريثك قلخ هيف لتق عضوملا اذه لاق ةنحس ابل لاقي

 هلاسو هل اعدف شق هعم ةيفوصلا ةنيه ىلع ىبيليد ىبص هضرتعاف ملم ناك نب ار منع هللا ىضر

 لاجل ىف لتافلا لتقو كايف هيرضم ىلا ليجت دارت ىف نكسر هيرصف اهذخابل هذي دينا ال
 ىلا ليحو مهازعو ميلكسف ةركسح ىلا ناطاسلا بكرف ا بئط ىف رثعف بره نأ دعب

 نم ةديب ام رثكتساو دناح لوطا ميس هناف هلتق نم 5 سد ىناطاسلا نإ ليقو اب نفدو ناببصا

 تانسح ىنم ناك دقل ١ ىلاعت هللا همحرف امو ل نيثلتو .٠ ةسيحت وس ةدعب ناطاس )| نا ملو )و تاعاطفالا

 نك زاذعت هللا + ها ةركذ ى :الا ىتركبلا ةيطع نب لتاقم ءاحبملا وبأ ةلودلا لبش ةاثرورهدلا

 لاقذ هتنبأ هجوز فكللا ماظن نال هلدخ

000 

 فرش نه نيحرلا اهغاص ةسيفن ةولول كك 9 مبزولا ناك

 ىنددصلا لا هنم ةريغ منو ري مايالا ف ةرعل 'ملف تزرع

 ثسراد نباب فورعملا زوربف ورسخ نب نابزرملا مئانغلا 0 8 املا جات بست, لثق ةنار ال3 قو

 مل 1: 'رازولا ىف هعضوم هبثر لتق املذ ةاشكلم همودخ» دنع ةلز ردملا ريبك ناكو فكل ماظن ودع ناك هناف اف

 00 رشع ىناث ع ءاناثلا ةليلا ىف انرإأ ان هرأ ةوعطقو ةو ءاتقف ةيلع اويكو ككللا| ماظن, نايلغ نأ

 ىزاريشلا ا فا ا 3 ىلع, ىند دل ردو منع نوعبرأو عبس ةردعو 0 عدراو نينامثو

 ىلاعت هللا ميحر

 ريشا ءدادغبلا لصالا ىنيوجلا تاتكلا رخف بقللا 0 حرب ىلع. نت نسعلا لك
 دايعلا ةرك ةركدو هدبف مهتبغرو اببطخ ةدوجل ",نايث الأ ر فو اب سانلا 00 5 دحوت م ريثكا تيحكأ

 ةدعب ماقأو ب مشب 2 ككانأ ء مدن نم ناك 00 ا غلابو ةددر خلا .ىق:بتنئاكلا

 ىلا اهب نطوتو كبزر نبأ مايا قرصم ىلارفاس | 3 ماركالا 1 3 0 سد دلا رون هدلو دنع

 3 كل ل يضاقلا ىلا هبناك رعش حوطقم هل دروأو 3 ل بتكي نم رص سدلو 00 ةذه

 0 !اعت هللا دمحر ةرهاقلاب ا سمخو نيناهثو ثدس ليقو عدر أ ةنس قوثو هتركذل ليوطونا

 :ريبك ةيحان ىهو نيوج ىلا بسن نون اهدعبو اهتتحت نم ةانثلا نوكسو واولا يتفو ميجلا مضي

 نيبقارعلا ضعبل دشنب ام اريثك ناكو 1 اعلا نم ةريبك ةعايج اهيلأ بسني روب 0

 ابضقيإ مل اذا تانانل ندم هئافام كتعورخلا مدل

 ابهضمد 3 ناك ىرضمأ ىلاب ارشستسم احرف ةارثو



 نيا

 ركذ ىسوطلا نيدلا ماوف ثكلملا ماظن بقلملا:سابعلا نب قحسا نب ىلع نب نسعلا ىلعويا
 ماظن نأ ل سوط ىحاونب اةربغص ةديل ابنا نك ذارلا ذ ةيجرت ف كاسنالا باتك ف قناعيسلا

 نب ىلع ةمدخب لصتا مث هقفلاو ثيدحلاب لغتشاو نيقاحدلا دالوا 4 ناوابجازت نم ناك كعللا
 نب دو د دصقو ةيم برد ةنكس كدي نك 3 ةرداسصب ناكف مل كتدتكلي ناكو 2 لب ديد ةيلع 1 ما

 ا عك 0 0 أ نالسرا بسلا دلو ىلا هيلسف ةبمحالا 10 ظف نالسرا بلا ناطاسلا دلاو قويجلسلا ليث اكيم

 ةنلورتح ففييعتسو موف ااا < نال ىملإ تكلم 0 0 الر اذا هدا دل لاقو
 نالسرا بلا تام ايلفإ لريتس رشح هتمدتخ قي ىشو ريبدتلا سحاق ةرما ريد قلاعت هللا ءاش نأ ميما
 6 علا اطل ملكر مالا راصف هاش ككلم ةدلول ةكايللا دطو تكلملا ىلع ةدالوا مهدزاو
 مل نذاف هللاب ىدتقلا , مامالا ىل لع لك درة نبرشع ادد ىلع ماقاو ديصلاو ثعتلا الا ناطاسلل

 ىميييلججم ناكو 2 0 مارس :ىضرت ا هللا 6 در عرسك اب دل لاقو لد لب نم سولجلا ىف

 قوص ىناثا لاقف ككلذ ببس نع لئسو ةيفوصلا ىلع ماغنالا ريثك ناكو ةيفوضلاو ءاقفلاب اًرماع
 بالكلا هلكاب نب لغتشت الو هتمدخ كعفني نم مدخا 1 اف دلعرت ءارمالا سعب ةمدس يانا
 سرتغت عا عابسلاك تاك هل كن . ذاكو ليللا ىلا َدْغْلأ نم ريمالا ك0 برشف هلوق ىعم ملعا ملف ادع

 ككلذي 1 لجرلا نإ تثيلعف هتقزيف بالكلا هفرعت ملف ةدحو جرخت رك كسلا ةبلغف ليللاب ء ءابرغلا

 لون اما يحب نط كاما ىلا لا مس ذا نام 5 لثنب رفطا ىلعل ةبفوصلا مدخا اناف

 ا ىف غلاب اب علاسرلا 25 ىرشفلا مسقلا وباو ىلاعملاوبا نيمرحلا ماما هيلع مدق اذا
 ىدتقاو سرادملا اشنا نم لواوهو.دالبلا ىف 0 0 أو سرادملا ئنبو ةدنسم ىف ايهسلجاو

 نيسيخو عسل ةنس قو ةدام عيراو نيسيخو عبس ةنس دادغبب متسردم ةرامع ىف عرشو سانلا مد
 ركذفر ضع ملف ىل !اعن هللا هيحر ىراريشلا قجساويا ردنا ابن سرديل | ئاقبط ىلع سانلا 6

 0 ١ با خيش ا ل ا را 1 | 2
 اي طف لالا بحابم ءامشلا نب دسلا حرص نإ يجد شا ل لن
 ىنغاب لوقي ناو دجاسملا صقب ىف ىلصو ابنم رخ ةالصلا تقورصح اذا قصشا بأ ريثلا نو
 تسل ىبنا ملءال ىنا لوقي, ناكو معمساو ثيدحلا ثكلملا ماظن عمسو بسغ اهنالآ ريكا نا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلادكل اننلا انا 0 | نأ دير يترك دل ةلكأ

 هلوقرعشلا نم هل ىوربو
 ةويصلا ةرش تمد دنق 1235 سيل سنايتلا دعت

 00 0 اميل
 ريك هلا ءاك اك 2 ةصلا ىبأ نب ص 0 دكا

 ده نأ ليقو

 بام حبرأو ناك سم ةدعقلا ىد نم علا و ىداحلا : هي ىلإ 2م ل ككل 0 3 كناكو



 اا

 قبال |بلقا» كل فو ءاييوزلا لود ان لك له زر عقلا ىم فاس ةعضوتلغ البلا كولبنلا ىف

 نسا
 تيرتما» كعب روءال لوواطإللا ليم ىبام قوف كندزتسا ىناوألو

 اودبرب مل م ىشيع لف نغتيعح اةوبح قولا ىلع تشرع ولو

 كلستكاو ةقرو دحاف ىباهلا ربزولا دي امويإ 0 لئاسرلا ضكقكاتك ئعئاصلا قس ودأ كاقو

 اهيدد ثتثاقف

 رثنتب سرطلا قرد قطن هنالك 52 د تعري ديرمل

 رخقسم نابجس ابلمانا كو هتحار نطي ىف َى نياك اق

 فرعيف هل ةبحملا ديدش ناكر رادماجلا نيكت ىعذي لأيجتلا ةياغ قف ىكرتا ولم ةلودلا زعل راك
 قار ل ييسسمل ىلبماريزولا ن 1 سشيجلا مدقم روك ذ لأ ةكءامملا لعجو نادمح ىنب ضعب در احم هيا

 هيف ليعف تول دم ال ىوهلا لها ىن م هنأ يربو

 درع قرساب تانجلو رك هال قري ل

 7 0 هو 0 ةرصخ داع اوطاخ

 ةدوقبا ن دو لدعرلا اض ركسع اة نا هلل ا

 ملوق مقرلا ىف 2 ةردانلا ةرحش نو ل ٌ "5 1 و ةكرحلا ل ُ ا ام منافق ناك اذكو

 رجل ريع ىلع 5 ىقنات اي 9 ا

 نوعسو قا 1 رخل نط نبقي رحل ءاقلثلا ةليل ةناالو تناكو ةريثك ىباهملا ريزولا َنْئاَمَو
 ف ةبايثلثو نيسيخو نيئلثا .ةلس نم نابعش نم نّيقب ثلثل تثبسلا موب فولو ةرصبلاب نيتيامو

 2 ل نم ناضمر رهش ن وم نولخ سيخ ءاعبر الأ ةليل 2 لا ل 1 ص 3 6 كأ ليك طسأو قيرط

 .اهلا حتضو ميما 5 0 ىاعنت هللا ةيحر ةيناخ 3 ةربقم ف سشبرف رباقم ق نفدو ةروكذملا

 نا ةركذ 0 )رك دل سل لا ةسقلا هده دعوت نان اكد كرت ماللا ديدشتو
 ل ؛ركذ ىناهسو روهشلا رءاشلا اع جلا نب نيسحلا هللا ديعوبا هائرروكذ.لاريزولا تام انو هللا

 هبل قاسدلا) جرف 0 ال 0 حروم و 3 وعد ء ا | رشعم كف

 هيلع عومدلا دعب اند 5 اهنافريزولاب كارقشلا اوزع

 هب دد د نيب هللا و ف ع وفعتلاو نك 0 ءافثلا سما 20 كاتم

 ةيلا نابزلا 8 نمرفد اككتاسكا يذلا لصحأا ةلويز نامزلا مده

 ةذوي لآ م اذ ممل يك 2 م ونس 57
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 ارصيزست م41 ةبسنلاب هاذا ةليتزمأ نسلا اهلطبو ةييجحلا ءامضلا نوكبنوةليدبلا ءارلاو.ةليتما بسلا فب

 ناسارخ دالي نم فك

 بلييملا نب ةصيبف نب مثاح نب ديزي نب هللا دبع نب ميهربأ نب نوره نب ده ند نيسحلا ده وبا
 الا دلو رب كا ا كلا هل ردن ركز د نو ربزدلا بليل شل رقص ا سا
 عسا رنس والا ىدافجح خم نيفب ثلدل ,نيننالا موب نر لازو .ىلوت:ةزينلا فرحا ف ةركذ مدقملا

 هب روهشم ود ام ىلع كلا ضيفو ةيهلا واو ردسصلا عاسناو رد عافترا نم ناكو ةيابيئلثو نينو
 ةقئاضلاو ةرورصلا نم ةييظعي ةدش ى هلودلا رعيب هلاصنا لبق ناكو اكو هاهال ةيحلاو بدالا ىن ةياغ ناكو

 الاجترا لاقف هيلع ردقي ملف هحللا ىبتشاو ةبعص سد و ةرمرفاس دق ناكو

 هيف ريخ ال ام شيعلا 3 هبرتشاف عابب ثيعدلا

 هيركلا 0 ضاع ٍدصاخب ىتاي معطلا ذيدل تومالا

 يلام يتق ول تدور ديعب نما اويق كريسيسأ/ اذإ
 هيخآ ىلع ةافولاب._قدصنت رح سفن نييبلا محرالا

 مل ىرتشا ثتايبالا عمس ايلف ىنالقسعلا نسحلا وبا لبقو ىنوصلا هللا دبع هل لاقب, ىف هز دعمك

 ملودلا زعم دادغبب ةرازولا 56 لاوحالا ىيلبلاب تلقنتو .اقرافنو هيعطاو دخبطو ا مهردب
 هيلا بمتكو ةدصقف ىبلبلا ةرازو هغلبو | ا ىتشا ىذلارفسلا ىف هقبفرب لاوحالا تقاضو روكذللا

 رس 0 ةلايقبم يرسل مندف ريزولا لجقإلا
 هيرتشاف عابي تومالا شيع ثكتعل لوقت ذا ركذتا

 نذل ]دم ةنعق ىف عقوو مهرد ةيام عبسي لامحلا ىف ةلرماق م ىلا ةيحبرا هنّردو ةركذت هيلع ييقو أمل

 ىعاسي اللاو ةح ةبام .ةلبنس لك ىف لبانس عبس تتبنا تح لثيك هللا ليبس ىف مبلاوما نوقفنب

 ليع ةقانضالا كلت دعب ةرازولا ىيليلا ىو 0 1 عاخف هب اعد مث ءاشب 9

 قرح لودطل انو ؟.يتفافل نامزتلا ق

 ىقثا اهع داحو هبجترا ام ىتلاناف

 قبسلا بونذلا نم ة “ انا ايع نجفصالف

 قرغمب بيشملا عنص اب متيانج ىتح

 اضيأ هلو
 قبزعلا برسل“ نجح قون دكتج دق نيسلاو تح! نم ل لاق

 ىيرطلا لوط قكيلعأ وبا كنت 0
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 ةدبشم ىف نفدو ىرلاب ةياهثلثو نينئسو ثس .ةلس مرحملا نم ثبقب .ةليل ةرشع ىتنثال ثبسلا

 0 نيعبرأو اعبرا فكلمو ىلاصلا قدا ونا هلاق نيتيامو نينايثو عبرأ مس أرب دقت ةدلومو

 ىااعت هللا همحر ةلودلا ديوم ةدلو ةدعب ىلوثو مايإ 5 ةعسنو ارهشو

 قككسادرلا ل ءذ ميخلأ دعب ىنوماملا 14 لىوت ىىسخرسلا هللا دبع ند اديها ىنسحلا دهت وبا

 ةفلكلاو نوماجلا ن هم ابجاوز أ ةروصو نارو روث هتنبأ ركذ ءابلا ىرخي ىييدعت دقو ةدنع ىظحو لضفلا

 ئنتلا دالبلا عينج هالو دق نوماملا ناو 0 شوا فسرا ىوراؤرل نقلا
 ةدصقو مهريغو ءارعشلل ءاطعلا ريثك ةمهلا ىلاع نآكو هنمجرت ىف هل در نيسحلا 0 داط ابحتف

 ةدشناو 5 ءشلا ضعب

 لح دعب نم ىتيطم د ىلت انيق ئسليلتخ حوف

 لب نب نسحلا ىلا معن ثلقف اياطملا لعتري لضفلا دعبا

 عكا 3 ابأ اب ىنوماملا ه ) لاق مب مقر 5 قلع مرع 5 اق ةعيملا امويإ ىنوماملا م جرخو هتيطع لزجاف

 مهضعب لاقو كيلا رمتطوخل 3 هلام 3 نم كك طفح نينموملا ريمأ اب معن لاق ةجاح

 لاقف ةركشب لجرلا لعجف ةعانش كانك 0 ردك دق ل 0 نسحلا سلجم ترضح

 كراهك تلم وفواانضوبإ ةثوضحو قكالشلا اق انناؤإم ةوكر ةعافشلا ىرن انا انركشن الع اذه اي سلا
 لضف نع كاس ا ةمايقلا مو 8 لضف ىنع ل اان لجرلا نأ ىنغلب هنأ ةرخآ هي تكتف ةعافش

 قاتلاب متنك املكو مب مئاببلا رئاس ىلع ناسنالا لسف ناف قلخلا ارملعت ىثب اي دينبل لاقو ملام
 ناآكو ءادو ع ةرملا مل تراث 0 لا نوم هاللا هر و لع للزي مل 6 قحا ةيناسنالاب 3 دانك قذخحا

 وشو ىقاعت هللا ا كلا نزح ى ةربخ ىتايسو لتقال لضقلا هيخاأ ىل لع ةعزج ةرثك اهبدس

 ا قرص ىلإ نأ همر ان" ىريطلا ركاذا ف ةرصتلا نم هتعلمو هيب ىف سبح ىتح هيلع

 0 ىلا ىق دن ىتح هلقعريغت ةضرم ضرم هذاا اندحس ناكو الا لع تبلغ نيتيامو ثلث

 د لك ف : نيئلثو 0 تملا عد ؟افو كدا دنا ىبا ند ١ .ىنوماملا رزوتساف كيب 355

 لوقت ىرهوجعلا ف سول منيح لامو 00 هللا ةيحر ,سخزس ند ليد نيتيامو نيئلثو سيخ ل ليقو ةحب لإ

 مركلا هلاوما ىف عنصي فيكو انسح ثنياعربهز نبع ناول
 0 05 ع دأو هلا ود ةردصم صمد نيح رمهز ناتعل 9

 نب ىسيع نب ىبحت ةمجرت ىف باتكلا اذهرخا ىفروكذم نائس نب مرهو ربهز تيدكي ثلق
 .رسلاو ككانه رظنيلف ركذ رعاشلا ىمزراوجخلا نبي نكن جو نا ةيحرت قف 5 لدم نب سعللو ٠ حورطم

0 1 -53 



 رخل

 م قوت نأ ىلا اهب اسوم لزب ملو ةظيانيثلثو نيسيخو ثس نس ىلوالا ىدايج, نم نيرشعلاو

 نفدو لصوملا ىلا لقنو ةيايثانو نيسيخو نانث ةنس لوالا عير رهش ىناث رصعلا تقو ةعيجلا

 فق ىنادمهلا كلملا دبع نب دجت لاقو نيسمخو عبس .ةملس 5 مينا, ليقو 0 قرش ظلاوب 05

 ىلع ايلوتسم ةلودلا رصان ىنعي, لزب ملو هلاثم ام ةلودلا رصان ةيجرت رخاآ ىريشلا ناونع باتك

 كئكانه هئثرامأ تنام لا للو نيدلك ماك نمل فدا طا لصوملار ابد

 ةيايئلثو كا لا نس لوالا 0 ريش نم رشع ىنات ةعيجلا م قولو ةنس نبذل و نيتنثا

 ةايل ةرشع ثلثل ةروهشم هتيضقو هللاد رهافلا مامالا نع ع عفادب وجو دادغبب ةودآ لتقو ىلاعت هللا هيحر

 ترج هناف ةلودلا رصان نب رقتسفلا امأو ىللاعت هللا همحر ةيايثلنو ةرشع عبس لس مرحملا نم تيقب

 ىف هعم ناك دقو ةركذ مدقملا ةنيع ندا رابتخا هلتق دعب دادغب ثككلم امل هيوب نب ةلو دلا دضع عم دل

 للا طئم برفق لصوملاب ةدصق ةلودلا .دضع نأ ابلصاحو اهحرش ل اوطب اياضق اهيف لتذ ىتلا ةعقول |

 ريصم بحاصعملا نب زبزعلا ىلا بتكف رايلا ماسق اهيلع ىلوتسلاز: قسد رهاظب 0 لا

 نيلسو عبس .ةدس حملا ىق ةلمرلا 0 هعنمو !رهاظ ثككلذ ىلا هباجاف ماشلا ةبلون هلاسإ

 ما :.انداب ىلع م 1 اعويحت اول عيج مث هيام برببق ءءاطلا ![ىودنلا حارجلا نب ج نفيا او

 ددلومو روك ذمار فص ىناث ٠ ءاماثلا م كر ةداحصأإ 0 ةنسلا نم رغص نس تلك لل ' نينثالا

 قلع مهيبست تلقنو ةباهثلثو نيرشعو نايث منس ةدعفلا ىذ نه تلخ ةايل ةرشع ىدحال ٠ ءانلثلا موب

 ديحا نب دهن لاقو ىبرغملا نب نيسحلا | دعا ى.اربزولل ضاوخلا بدا 0 نم ةروصلا ةذه

 اذف .نانبلا د د لعق الئاو ةابآ 0 لغث ىيس اهناو راثد بلغت مسا 6 دس

 | لإ ال5 كعرلف متريشعو لكل ف عرضت العا
 ت0

 ىبستل هز نإ اد

 بلغت اذه لاو مب ككربتف الفط ب + خا "نكت ند

 مد ىيست

 قابس ةينتزكذ مدقنا دقو ةلودلا نكر بقلملا ىيايدلا ورسخانف نب هبوب نب نسحعلا ىلع وبا

 ىرلاو ناببصأ ةتخاقم روكذملا ةلودلا 0ك ناكو دديتحأأ ةلودلا زعم ةيخاركذ ددع ةزيهلا لفقرح

 ةلودل أرخشو هدوب رودنم ىبأ ةلودلا ددومو ورسخ انف 6 كنصَد هلااوتدهو محلا قرع يح ناذيمهو

 ءاش نأ ةركذ يالا يي لين لطفلا ويا *ناكرتيتلاا قات ادقلا ليلجتا كلف ن اما ىلعر نسحلا ى
 ةلودلا يرن 2 فاقع نيا كيحابصلا لاو ابلغ فلا 0223 رزوتش) فوقابلم ةرئثزج ىل اجت هللا

 ََح :
 ناكو دانيع و كانا ةيجرت م 0 لفرح ف ة لد د دقو ارد ف قون انو

 0-00 ةلودلا وكر 5 راكو مايق نسحا اب اوماقف ككلامملا مهبل مسقو رئالثلا هدالوا ىف ةداعسلا قزرو أدوعسم

 والو ابل اركمف ردك د4 ةلوخلا اوكف نجلا وبا ةلوهلا داع 3 عرالنلا ةيمالا طما روك ذا
 ملل ةلودلا نكر قولو مهرغصأ دلو دلا زحمو مهربت 1 ةلود »لأ دايع اكو ةركذ نلقي دقو دييحلا نيسحلا



 آل

 ئرخحا انت تنافاستالا 0 ارفمصلا كتيارب ادوق_عمرصنلا ىرا

 ذي
 نرش ايينمي ىديل وجرت نا يرشتا ىرسلا فرسلا) سلا ت2

 للا مهحر ةيام سيخو نيعسلاو عسنا لس نابعش ىف قوثو ةيام سيخو رشع مهنس ىف ةدلوم ناكو

 اكل دار ورصسلا رقت رام انمي ا رماز اخلي ذ ١ ينيدلا نتا هركدو لس
 ]لبد لاوس دلل زهر نوت اعلا كوالا ةطيت افريل

 ثرمعلا نا ن دي ل "ا كس ند هللا دبع :امجنملا 2 من ةلددتلب] رصان قليلا ىنسحلا دّهعو نأ

 ككلام ند ةنراح 0 يرحم نر ةيطو نس ترحب د عقار ند ىتثلا ند د دشأر ند ناكيعلا لري أ

 ىبلغتلا ب اغنأ نب | ا ب 2 ند بيبح ندر مك ند 0 نب را ان نب ىدع نب دينع دا

 ناك 00 لدفو ل ك2 نأ ىل ا تار ان لاوخالا 0 تلفن اهالأو امو ليضوللا ىحتاض ل

 ند ف راندك ع ىف كلذو هلواتلارضان هلل يقبأملا -ةفيلخللا دنقل مث ديبا نع انن امان

 للاب ىفنكملا ةفيلختلا ناكو اهباش مظعو اضيإ 7-0 تذ قةلوملاكدف لم للا ةعماكن

 اهبلا راسف نيش 39 نيعستو نيتتنا رت 9-3 اهلامعأو لصوملا ناديح ند هللا كاع ايهابا 0 دق

 مدقأو ةلودلا ! ويس هيخأ ن 5 ريكا ةلو دلا رصان نا ريشامو نيعستو كنيللد تلم لوا قابل . 1

 دلو دلا ونس هبلا تستكت ةشكو ايش 6 مولا ترجو مخ بداتلار ثكأ ناكو لا دنع ةلزخم

 لاح لكى ىلع اقح كرش دا الو تيفُح ناو وفجا ثثسل

 لايتحالاوريصلاب راج ىف اجلا تالاو دلاو ثنا اينأ

 قرف 7 نيدو ا هبل كلذ اهلها كنك نأو اماعلا ككل ٌتيضر

 حلا ذكي 0 نع تيفاجت اكاد لوكب اينيع 1 كد مسأو

 قيسلا هك ىكل نوكب نأ 6 تنك اذا م نودبكأ نإ ىل دكت الو

 يملا رك نيانزو طمس ملف ونت اهلها ةلوذلا لوي ميهجلا ةيحسلا ةييدش ةلودلا سمانا باك كرك ل ل 151 ؤنس قون ُ ةبس ةيخال ةيحلأ ديدش ةلود رص
 ني ىلا 'هلفع وعش هقالخا "لقت انو ةلوهل ساو لاؤخ ا: ترؤبعت اا فتللا ءاش ناشد
 ورغم غل مصخلو دلا ةدع بقلملا هللا ٍلضف بل اخ وبا هدلو ملغ سصضبقف مدع اصحبو ةذالو أ دنع م تالا

 انخيش ركذو ةمالسلا| نصح نق ست مذ || دعاق كلا ةرببسو مذوخ أ نم م: قافتاب لصوملا ةنيديت رفبضغلاب

 عسارلا ءافاثلا موي 2 هك ل نآلا ىلا مكلف » ةعافلا هذد نا مضر ان قرينالا نبأ
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 ىقناهرسلا لاقو دادغب نم برقلاب هيبدق ةدياب ىدو ناوربتلا ىلا هبسنلا هذه نون ىلالا دعبو

 ع سيلو ءارلا 0

 دادغب نكس : صقل نم ناك ىطساولا :بتناكلا ىراب ند دنيعمل لول نت سلا زار هلا

 نبأ 7 لام ار ديشانب هتناباكدي ل ابخا 09 كقلغَو 001 هر ان ف بيطخلا ةركذو اليوط اردد

 هلوق هسفنل هيندشنا اهيف ككلذ ريغو ىاصوالاو جدلا قرعشلا . نسح ارعاش ابيدا

 هامل مهقالخأ 23 كفك اذا منع دولا و ارَظ سانلا عد

 اوج عابطلاف ماسبب لسلا 1

 معان دقيقعلا وسلا لالت

2 
 ا

 2 ا ندم غبن الو

 عيطاقم ىلع دل تنفقو ةقئار ا ددج ا ناسح نيل أونرد اوجلا ىبالو بيطغلا لوق ىبتتنا

 هلوق ةرداسلا ةراعشا سوال مآ ةرعش نود له ملعا امو اناودد هلزا مأو ةريثك

 نما بلعب كرب يح فكذو د ىنباذاو ىدملا ىرب ىيهلا ىنارب

 سميشلا قلا قفردلا 1 نيب اينو بككاراآ ئتبح ى 5 !(كسلف

 مزايرال ام موزل هبقو اضا ةرعُش نمو

 اُهلو ىدوبع ناخ اهلوق ع ىَنْرَحَأو

 اهلو اهيلع افحقو ىريص ندم قحو

 الو ىنتشكالا ىطاخب ت لفتح اه

 ثتدلو لوقيزئاوجلاابا"تعمني ٌتييطحلاب لاقو“ قلاغتن وللا اههجنو ةئابيعمر او !ويتش ةنس هئافو تناكو
 بتبطخلا نام 1 --4 ىنع ب بلم 00 نسال

 ريغال ةربخ ءالققنا ىكعرصتقا

 اهبقف ناك نيدلا ملغ بقلملا ئناتاشلا ميهربا 0 رب اللا كلا رو يعل نب نسحلا ىقاعوب
 اينم دورت ناكر اهنطوسناوبار سوبا ويل دل تر دق اكو مل ربتشاو عبف داحأ 0 مدلع تت بلغ

 ىف بتاكلا دانيعلا ةركذو مل ماركالا مم لايتارزك ايبخ نيرفطلا وبار و ذولا ن ناكو دادغب ىلإ



 سو انينم ١
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 ادصترم مايل لإ لزم ملف

 يك قيعضلا ثكتومص اومحرب مل
 امك“ نابترل ثنوحلا فكتفاذأ

 ملف 2 صالخلا ثبلط دقو

 ذا اع لب ااصراعب
 ةايدذتا امركم
 مىقوأ حارفلا ندد نم ا

 3 5 مبثو فخت ملا

 1 جارشلا يا

 اك اذا ماعطلا ى 3 لأ كرابال

َ[ 

2 

 | ثدرأ

 0 كح ا تلد

 ككدعصت نع - ككانغأ ناك ام

 قالا قوة ةيعتد قيكشلتك اذه

 | دغر انكتب -_ راف 0-0 0

 كعامل اقل ا

 و 0 "”امورايه د أوغرفو

 مكو,ل السلا: رخل اوقف
 اد دح 00 ندم ادقزمو

 دخاا ىلع اووعرب ملو افكسم

 درغلا اهتوصل اهنسم ثررش مل
 ديب 5 مخ أارفأ تفقذا

 دسم نم ناك قنختلل كديج
 ديزلا ةوغر ثكبف ىو ميف
 دج مل او ةليح' ىكغاردقن

 نكتلا 'فكشيع لقب هل” ككنم
 1 ك2 د ا

 ددغلاب قسد

 لالا جا ةبثو جربلا 5 تك

 9 ككجح-)و

 ددلا نسم 1 كلر 355

 هططم لفاوعدتلا تكلكات
 نعل از كنتوا ف ردكم

 دعإا ىف سوفنلا ثككاله ناك

 دسجلا نمومخحتف) ٌتحرخاف

 نلكلا تهدح ناك ولو جرسبلا

 ديصلا .نييبلازيزعلا نسم

 دغرلل ندرك "انشعلاو نبإو

 ددنلا نككملذ دعب ا

 دبل الو انئايبا فوج ىف

 ل ىلع كب م

 ديبكا نم لايعلل كتتفنش

 ددجلا تنايصملا 2 انلكيف

 كك 32 ' ليفو ١ 2 ىنايت ظنس مئافو ثناكو اهتدبز وبفر ,دقلا اذ» ىلع ةديصقلا نمزصتقنو

 -ذ - 2+ او .ارلا يتفو ءآهلا نوكسو نونلا تعا تاور لاو ل اجت هللا طير نالنس اةنايناور يعو اهلا
6 

3 1.- 52 



 تارفلا ني: للع نيقخلا ىتاربرولا ةيجرت قفاةرخاتلا ينراعلا ةايبس:ىذلا
 العلا ركب بأم قيم نجلا قدتااج مجاب

 و هيلبا دياصق كب

 0 دلو نسحلملا اذهو انا ثكلق ءميثربو ةركذ دبا نر ا كك دنإل

 ءكءللأو ءاسورلا

 د ده ند ىف اء ريل دف

6 

 < ايناو لاقوملا_ ف

 ةنجانسلا لاق كانت
 سلاجم ىف لكالا ىف مدقملا لوكالا وهو ف

 مدنحم» مايا تارفغلا ند ن سل نءييرتلاب_ىتك ىذ

 9 كلذ ربخ ىنابسو روكذلارب

 و ىوغللا دعاضركذو ىلاعت هللا ع ا نأ تارفلا ن

5 
 ىي

 هناك
 نب ركب ىبال اًمالغ ىسع. نب (العلا ةيراج تباوق' لاق ىنابزرملا نسعلا ويا ىتثدح لاق ضوصفلا
  ىثحو اهلسو اعيش التقف اهبد ,نطفيف ربرضلا ىف العلا

 ابن ميد 0 ةديصقل هلأ دك نمر ع نلاذارملايناطننع ىنكذ

 م عمي اه اوطو ان

31 ْ  

 ىتاشف ابعيمجب نايثالا ن

 دعت ملو انتقرافرهاب

 انسرحعتو ىذالا اك دردطت

 اهنماكم نمرافلا جرخلو

 دم منهم كيلا 0 ككاقلد

 انتر ةفكفتف ا ددكف ال

 نيصلا بهرن ال

 مل داوكتإلو ى

 ةرجاه دنع

 -- ناكو

 انتريجل ىذالا ٌتدقتعا ىتح

 مهملظب ىدرلا حاوح تليخيو

 او ادعترم ككيلع ىتيلق ناكو

 اديك مامحلا جرب ري

 مهل قبرطلا ىف شبرلا حرطتو
 قارد انييحل ىلا .ككيعلا

 اودبتجاو كومواد اذا ىتتح

 مكو فتعقو امف ارهد كوداك

 اكو كتكياو كعرتخا: نيحت

 اويقتن او "ككيلع اظيغ قكودانص

 دقو ككاوه نع ككفنت فنيكفو

 دلولا لزنمب ىدنع ثنشكو

 ددعلا ,. نم 5 دع اك تيك

 3 درج نمو حب نم ةبغلاب

 ددسلا ىلا ا,رحوتفم نيب ام

 دادي نا مهاقلت كتتعناو

 ددعلا نم دجاوالو مدس

 ديلا | ةياتلا»ناعابنالو

 ددكس ع اهقعلمم 3 تفكرنما

 درب .ةضوخ لوح ا ندعو

 در 6 ذأ 0

 دما ع 3 م هك

 علا بد انا بزل دعلتم
 سدس هما ع
 دكل ملق مهدبك نم هج ا

 ح |علبلو

 ا

 ندم هالك كل رجا لاهنت ايمدراح
 نوتسو ةسمخ اهد 6 0 رتفلامو
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 ى نفدو سيلن ةنيدمب ةيبايثلثو نويعستو ثلث ةنس ىوالا ىدامج نم نقب ع عسل ءانلثلا ش هتافو

 ءانلا نوكسو ةرواتلارسثكو زاولا صقر نك وو ىلاعت هللا همحر اهب هل تيب كتيب غلا علا 3 ىربكلا ةربقملا

 مكحلا ىف ةانان ناكو فواخ نب دهر ب ىنأ ةدج بقل وهو ةليبم داييساه الفواح لول ةانغإا

 لاننا مايو ريسلاو 0 هقفلاو نار هلا 7 0 |ييصف الين الضاف ناكو ىقيلاوجلا نادبعل زارهالاب

 ناوتغلا ىا.ددع بائكو :ىيؤشلا .باتكو قورطلا بانك ابنيف ةريثك .تاقنضمادلو مهرابخأو

 0 هلو ردككلل ةةزكاغو نيزاوماو 1 كانتكأو لاضنلاو ئمرلا باتكو هيف ىالتخالاو

 نبا .لاق داادخت عدا لثوةترد منس كوالا عببر ريش نم نيقب تسل دحالا م ف

 ند ةانثما : 18 رسكب ىشنتلاو هرلاعت هللا مهحر مركمزك كعب ميايثلتو عبس لس ىراوهالا ن .رادبع

 ةنيدم سينن ىلا ةبسن ةليبم نيس 1 م نم ةانثملا ءايلا اور كواةداتبلا نونلار سكو ابقوف

 ييسو ىنيسات مم ميلع ون نس ماح ند 5556 اهانب طايمد نم برقلاب رصم رايدب

 ميحر | طقم 6 نفذو رصيد 5 سيخو نيعسنو :ناسن تكس روكذللا ىرزيشلا ىضخنرملا

 ىلاعت هللا

 قود

 مناورب لا ريرصلا ف ةالعلا نيابي .فورغملا دايز نب راشب نب ديحأ ند ىلع نب نسحلا ركب وبا
 دعسم ند دييحو ىرقملا ىكرودلا ريع ىبا نع ثدحو يدعم كلوي ناكر ويشنملا رعاشلا
 ند نحلل د هللا دبع مدع 0 ليعيشا ند دجتو ىيض تويحلا ىلإ لع ند رصنو ىرسصلا

 يل مامالا مذاتب,ناكو مهريغو ,نيهاش نب :صفخ و باو ىضاقلا َىجارخلا,نسحلا وباو ساحنلا

 تلقف مكفارصنا دعب ةليللا تقرا
 ديعيرارشل او: لواشمر اللا ذا :نويس ىلا كلايضلل ءانتستنا املو

 بلكو ةعامجلا ىلع يتراف لاق ةرتاتعمل هنتوا وارسو اذكار همامن كلغ ينرا دقو

 دوعيس اقراط الايسخ لسعل ىعجمار ىنلا ىدواعئنيعل تلقف

 1 ردكم ىبال ناك 3 و ةرئاجب .تثكب رمأو فيطشحكلا دق لوقي نيمو 8 ريما لاقف داع مث ميلا مداخلا عب عجرف

 دكسماف ةنم ككلذررثكو اهخارذ لكايو ةنأر يل ل ماهححلا ج ربا لخدب ن 1 هدد ساير رخر ركل

 هللا ءاش نأ ةركذ ئالاز رتعلا ند هللا دبع اهب اثر مدا لبق دقو ةديصقلا ةذبب 7 رف ةومحب ذف امك |

 مد ضرعورملا نيل اهنسنف لتق ىذلا وه 0 اب رهاظتب ن اردتقلا مامالا نم رتخو كاك

 3 مرات ىف : ىنادمهلا ككلملا دبع نب ده ركذو ةدنكا ةبمحص اهبنيب ثناكو امنم ثتايبا



 ل

 ةدو نموبب لصولل عطافق مك

 م 1 فالس عما
 ىلا

 لاقف مهضعب ىنعللا اذهب ملا دقو

 ىل تنيض ةمزع هللا ىعرال
 تثداع مث ةعاسريغ ثذفوام

 ةركذ مدقملا دقنم.ىب ةماسا لوق هلثمو

 مهنارئيه ىلد اذلج ٌرستستال
 هلييلا كمعجر نان ثكنات, مملعأف

 كن انرم ةدولب 1 كس هو

 سيف تهطل نإ جرفال

 هعرتصتلاو_كياتلا ةولس
 هنم ّدد ال لوقل ىبلق ل

 مئادد 3و ةدكص نع  قعضت ككاوقف

 غار 6-2 تعجر ا اعولطظ

 ىعاضقلا دلقم نب دهن سار ردا ىلا انا نيدلا ىئض هدرم موملا كر دشلا ع ابقفلا ضعب

 روكذملا عيكو نبال ةفارقلاب ةنع هللا ىضر ىعفاشلا ةيرتب ناك 9

 لومخلاب ىنمه ثعنق دقن

 هن دبلا" ىلع“ هشقنل ىندشن !

 1 لا د

 مل

 اذه ثدوهول ىل لاقف

 هنع ثل دع نم ىلاىل لق

 ىردي سيل ثيح نم ل لظف

 كك دافع ةرسعسب |

20 
 ةكسحا»

 ىنعملا ىف هسفنل ىندشناف ىيبخ نورعملا

 ىلذاع ىبيبح هجو ىار ول

 هيلاعلا تنرلا وع كن دنو
 ناكل رك م لا

 ةئلاعلا سد لاو قنا ف
 ةيفاعلا ف ككالجرو مقن

 ةأر اذلبق نكي ملو

 ةاوه ف سانلا ككمال ام

 هادم كولا لها, سعف

 نيدلا ىقن جشللا دلو نم سدلا 0 ميقفلا انيحاصل تايبالا ةذه ثدشنا

 رشح عم لك عبكو سالو ةيروتلا



 كلا

 ةذه رك 00 روض ىذا نيدلا 00 دعت نم ع 8 7 ةرعش مع 0 ملوعتساو

 ا ةورفارسا كقو هيحنأ ع نكأو كلذ كملع لاقف.دج ال دييحا ىيسا انآ نكلو هل تلقف ثايبالا
 سآوث لهنا ىام طخس دق هركد ,مدقيلا نيمالا دفع ناو ناك :رش ىأ مسالا ناكولو نحت نر كلا
 ني نم هيلا فيتكم ةسحف لدقلاب ةددبنف هعم هل ترج ةيضقل

 تكس ان زاؤاطتس نم اذوعتم ىدرلا نمازي جعتسا كت

 كسار ةايحو اهلقيل دوعا ال كسار ةايحو

 فكشاوت اما كتلتف نأ كك أون ابانوكي اذ ن م

 ْئِبا ةدينعف ضعب ركذ ىلطسقلا جار د نب دمحأ رمع ىبا ةمجرت ىف قبس دقو ةريثك عئاقو مفعم ادلو

 كلش لبقو نيعر أو سمخ ماما احل لاقو دادغب حر انف ركوبا بيطخلا ةركذو ةّيارلا ساون

 رباقم 1 نفدو دادغ ةبامو نيعستو نايث قر كنس ليقو سيخ ظلس قوثو ظيامو نيثلثو

 ىيكحلاو هيقتاع ىلع سونف مل انثاك نيتباوذل ساونوبا مل ليق ايهناو ىلاعت هللا ميحر ىزيذوشلا
 ميلا بيك ةليبش اةريشعلا دعب نير كحلا نا ةينشلا هذه 7 اهدعبو ىاكلاو ةليببملا ءاححلا رتفب
 كا بسنف هيلاوم نم: ساون ايا نأ مدقث دقو ناسارخ ريما ناكر ىمكتلا هللا دبع نب حارجتلا ان
 هتيجرت ىناتذ 2 لا ف لامر 4 ةريشعلا دعس ىلع م و

 عردو دهازلا ريع ريع ىب 0 بدالا كلا نوزولو ةمجرلا ىلغ هل قا ملأ ةزيح ند كم نيديحملا 0

 ىلاعت هللا مهحر ةيايهنلثو نيسيخو سيخ نس ىلوالا ىدايج ىف قوثو دادغب نكسب ناكو هيف

 ىبسللا دايز نب ةقدص نب نايح نب ىفاخ نب دك نب ديحا نب ىلع نب" نسحلا دهتوبا
 ىلاعتلا روصنم وب :أ ةرك 58 سينئب ةدلاومو دادغا نم هلصا روبشملا رعاشلا ىسيئنلا عيكو نباب فورعملا

 نارا ى دحا همدقنتي ملف ةهنامز لها ىلع عرب دق عماج ملاعو عراب رعاش هقح ىف لاقو رهدلا ةمينز, ىف

 اهريغ هل دروأو مظنلا ديج نم ىهو ةعبرملا هتجودزم ركذو ماهفالا كدت و ماهو الا رست ةعيدب لك هلو

 اال 5 ىضألا هاني اهينعملا ةيليطلا#نرا ؟كءافسيماف اوثلت تاعكأةلو ديج رعش نآويد هلو
 ةرعش نمو سطاعلا هل لاقيو ةمحع

 قوتي الو ككلا ورصي امف قوشملا بلقلا ككبح نع الس

 قوقعلا دلولا ىلع ىلسي_دقو ءازع انا ع نأ كرانك

 اضيا هلو '

 بابحا ىونلا ىلع ننو قاب انوف ءاقللا دعي دق ناك نإ
0 10-1 
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 عيناسن ارا لراشتلا افكت اف ىتلذاع ميلل
 ادرس :هلستا كولا |ذدهو قورع تجس 0 ا

 ا ع سا ل ا ل ا
 لوقي ثيح لجو

 اروفغاّبرغلاب ككناف اياطخلا نم ثعطتسا امرقكت
 اريبك اكلم :انيتكا وهلا يبن تاو يرام

 ارورسلارانلا ٌةفاخم تكرت' امم كيفك ةمادن سعن

 هلوقب اهنزوأو ةركذ مدقا بيرح ماينويا ل

 نب ماملالا ةربصةدقع لح مك م الس لاقف ان ملا نبد

 هتنالخ دتفرلا نورد نيدج يملا اهب دمام 90 ايننلا سارت تاي ديصق لراو
 احس اتاك يك قبل مثلا ماجاللا فع كتم ا طدراذابب

 فانه قامت نم اره
 مادقا ةأرج اسكادا 00 تا
 مامأ ى 1 0 ةقنت”تؤحم 'انناكف عهد 1 مطل ردت

 مارح ناكرلا لع ندرو كطف اذع ندا انت نطل اذإو

 اذه ىنركذا دقو روبشملا يرد ب ةمرلا ىذ ةمجرن ىف اهركذ ىئايس ةياكح مل ثيبلا اذهو

 ةعانص ىقديجلا بيدالا ىابرالا دبع نب دوه نيدلا لامج انيحاص دع عض ىل ثرج ةعقاو ثيبلا

 لس روبش ضعب 0-0 00 مكحلا سلجم ىلا ىنءاج مناف كلذ ريغو نانحلالا

 صضبن مث ذّدنيح م !اغتشا ةرثك كل خنيبَخَيدْرَم سانلا ناكو ةعاس ىدنع دعقو ةيامتسو نيعبراو سمخ

 ابهيف بوتكم ةعقر ةدب ىلعو همالغ رضح دقو الارعشا ملف لح

 مايالا انل اننساتعتم قيد : ةدوحتوت ىذلا قلوبا اهحاراب

 مالسالا بجوي امال قاوشالا ةجح كماقم ىلا ثجج زا

 ماوقالا ابقانتساو 5 5 ىنيطم قيرشلا مرحلاب ثحناو
 عا نيبرللا و نردااكبم ا دادشتت دنع دشن كللظف

 ع لاجرلا 0 نهرويظف اذه نغلب اذنك ىطلما اذأو

 تنسعتساؤو ٌقرْس دق دفا دن دكر 36 نانع نم ماق ال هنا ركذف ربخلا ام همالغا ثلقو ابيلع تثغفقوف
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 افي ىركسعلاو ىلاعت هللا هيحر مينا ريق بنج 0 أ, نم ربسا نيتيامو نيتس نس ىوالا

 أهان الو ىار نمارس ىلإ ةبسنلا هذه آو اهدعيو ناك 1 رف ةليملا نيسشلا نوكسو ةايبملا نيعلا

 نصخشا لكوتملا نال ابيلا روكذملا نسحلا بسن اهناو ركسحلا ابل ليق ةركسعي ابيل لقتناو مصتعملا

 نار شع اهب ماقأو اهيل الع هابا

00 

 ابيلا ةدلوو وه بسنف ريشا ةعسنئو ظنس

 روهشنلا رعاتلا ىبكحلا ساون ىباي :ففورعملا اعلا نب لوالا: ديك ليال فاه نب نسحلا ىلع وبا
 3 ند 00 2 0 0 0 يكحلا هللا ديغ نب حارجلا ىلوم هّدِج ناك

 راص مث بابحلا نب ةبلاو عم ظفوكلا ىلا جرخ مث اهب اش اقينو ةرصبلاب دلو بيل انا را ةقرولا باتك

 0 ناباج م 6( ةبز اوهأ همأو قاس ةريعو 0 ودالاب دلو هنأ ةريغ لاقو د دغل كر

 ا زاوهالا كل 1 .قشسد لها نم ناكو ةيمأ ىنب فكولم رخآ ده ند ناورم دنج نم

 نيراطعلا ضعت ىف را كلفنا يلام ساونو هدأ انا ذاعم وتأو ساونوبأ منم 3الَو | ةّدع اهدلو و نابلج

 لوقو ابعيصت ال نا قرا لياخ» تكيف ىرا ئنا لاقف هالحتساف بابحلا نب ةبلاو ةماساوبا ةآرف
 دللاو انا معن لاقف بابحلا نب ةبلاو ةماسا وبا لاقف تنا نو هل لاقف فكجارمنا ىنيجتسافر لإ
 ويا راصف ترعش ككنم عمساو ثككنع ذخال ككببسب مداكإ لآ جورخلا ثدزا دقلو ككبلط ىف

 يد ص وهورعشلا قرم كعامل 0 مادكت حق ساون

4 

 تدكعل م ام سيل ل 0 ىككب نأ بروطنلا م ممل بعت قولا لماح

 بمجعلا وه ىنحص ىيقس نى م نيبجعت يعاتب بتعدلاو ةعجإل 0

 مديسن نع س ساون ابأ لا رصين جارخلا نايبد بحاض بيصختلا نإ كورو ةروبشم تايد

 نم اييلع عسوا طق تثبأر ام كربخت وو .ّس ليعمسأ لاقو دنع تم هاف بعت نرسم 6 د

 ١ زازج ميق أرطيق الأ 3 انذجو د هئوم لاعب هلزنف 0 هشكا هلق عم مده ظفحا الو ساون تأ

 ىف ادتكم وجو عاونأ هر 8 نع 5 ةرعشو ند دلوإلا .ن ٠ ىلوالا ةبطلا ىوهور ل ؤدلو ببدرغ ىأ اء ا

 نب ميدرباو ةريح نب ىلعو ىلو وصلا ركب وبأ مهنم ع ءالضفلا ند ةعايج ةرعش عيج) ىننعأ دقو ةرش ث.عل ا

 ىلا ةحاح ال ءداويد ةرمبش و افليخم مداويد دجوي اذهلاذ ينوزوتت فورعم ا ىريطلا د ند دايخ

 كفو ايل اسف اينذلا تقضوول لوقي ناد نوماملا نأ بتكلا, نسي قراكتبازإا متم س1

 ساون كا لوق لد

 0 4 ٠ و 3
 ير نيكل اهلا ىاببسب وذ فكل ام نبأو ككلاه ىح كك دل

 قردد بابث قدع نع دا تبل اندلا 0 اذا

 ا يلا دزبا] قوق مولا رطب لولا بج لا
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 فورد ةيايثلثو كف” امد نابعش فروت كذا قالوز ن نركاأ ةدالو نوكت ريدقتلا اذه لع ريشا ل

 0 ايلا نوكسو ماللا فب ىتيللاو ف ناق كيلا هدلا دعيو وأول نوكسو ارلا 0 قالوزو كى ءاجطلا

 نك لاق اةريبك علدبف ىدو داتا نب ثي لدءللا لمس لا ةذ(د ةدلثم ءاث اهدعبو ابنحت نم 5

- 
 و

 8-55 جوجل لآ | نسحلا ىبا نب رازن 5 هللا دبع نب تفاح نسحلا كا نس نسحلا رازن وبا

 جي اب ىكحو نيزوملا يالصتلا  ىم ناك لاقف ةديرجلا ني تيناكلا.دازعلا هركنرفادخلا مدعلب
 حالا اا ىجلا راض تح رعشلا جف عريب (قشسدو تايثاكلا نما لاب

 كلذ ريغ ةيطاخل نم ع لسا ناكو ةاسخلا فكشلم سفك كا هيثو دسقتد هتك ةدنع ناك هنأ

 اندا اهلها نم ل دع ذخاوأ ال لم طسأو نكسو ةيام سيخو ندر رشعلا دعب دادغب نع جل

 10 مدر | درولاقف لبر | خرا 50 0 و قوتسما نب ثاكريلا وبأ 0 ركذو 0 هرعسو هلضف ىلع اوقفنا و

 دبع ىبأ ىلع نب د لآ لوصأو كح ول 6 ىجفاشلا مامالا "تهدي أرقو ثيدحلا اهب عضو دادغب

 دك مف ل ىنقلا ىبا ىلع هقفلا ١ ليسا ىتيلا دعسا ىلَع ىالخلاو ىناوريقلا هللا
 ىناجرج ىلا رهاقلا دب ديغ ٌكلَع 1 دق 0-7 :١ 1 ىلءوجذلا | أرقو هقفلا لوصا ىف طيسولاو

 قشمد ن طوتساو ماششل أ ىلا لح 0 ةدزغو ا ناسارخ ىلا رفاس | 0 ىرغصلا ليحل بحاص

 ب دقو هدام 0 000 : نايت د 0 8 الأ 52 ىنذدو نازك ما ءاثاثلا 0 اب قولو

 تل و نياصالاو مقفلا ف ة ةريثك تافئصم هلو ىلاعت هللا ةهحر ريغصلا باب رداقمب نذدو نيب تايقلا

 ةرعش نسم ةدبصقم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ورد ناويد هلو

 اميحا ال اهوحت نم ىوهلا ى عأو د تتهحبصاف ابنع هللا ديت تر

 اهييبعب شاوب ضار < كذف انماصأ نأ تاخ ال ىننا ع

 لئاصفلا ا ناكو ميما ءانشإ هلو

 نرقابلا ده ند قداصلا رفعج ند ىسوم نب ىبذ .درلا ىإ ىلع نب دج نن ىلع ند نسحلا دك ىلا

 2 رشع ى دذإلا ةينالأ كح منع كر بلاط 2 ند ى عد رت نيسحلا 3 0 ؛دداعلا ندر نع

 ةذسدد فرعي اضيإ ةودأو لا فقرخغبيو بادرس | بتحاص رظتنيلا دلا أو رهو ةيد هاما ةاقدعا

 ل مم روع كذا ن لأ ةذالو كناكو ىلاعت هللا 5 نأ الا ةيقد ركذو ةرد د د ىتايسو ةنسنلا

 نيتننا :ةلايرخأ لا ىو ب لوال جيطأو بيش «نشدانس لبقو نيتبامو نيثلذو ىدحا .ةنس روهش ضعب ف
 ىقدايح 0 اوالا و رمش نم ( نولخ لاتمل قابثل ءاعب رالا لقو ةعيجلا موب قودو اريخابو نينلثو



 اا

 اردقم درب ناردقي ناكول ةدبجعب ودعلا ككفوخت دقلو

 ارمسا ةايك تقردا الو هيف اصضيبا لاجر ٌتليح امو ىرسي

 ارطخ» نا مهيف ثككفيس ثرماو مهسوفنب اورطاخف ككبلا اورطخ
 ردكم داع نيك ككفلخ لالزو ةوطس لو - نأ ثكيلحل اوبجع

 ارضخالا بيسقلا ىف دقترانلاف ةواسقو ةقر نم اوبجعت ال

 ىهو دونبلا ةنازخت الوتقم قوت: منا ركذو ليوطتلا نم افوخ ردقلا اذه ىلع اهنم ترصتقا ادقو

 ىيلا,يوتسملا قدر قاعناذللا هفوة اسر او ةريناثيتو' قتعرلا دس ةزرخلا ف رخانلا 5

 ملوق اضيإ

 ٌقاسُم باحسلاو ىضرا عيبرو عناب ُدنبملاو 0 يوي دفا كي

 الس ىدو »و نيشاولا ى ءذق ا اهلام ةرييلارس كس

 ةراقلا رهوجلا كناو ىيفب ملام كبار 1 قى ككفالاو

 ايدو نيرو.شملا نيتيبلا هناويد ىف ثيارو

 0ك للا 0 اراك 1
 ولخت ءارو نم نكلوءانردف . ناقك ٠ 1 نم اذه ناكوجلو

 ينالقسملاو ةذرومم كولا ةلذحخلا كاملا ااتعتو ةيسعلا ءاسنلا ركسيوا ةثاعلاةنيشلا رمق نخل
6 0 

 ةلكباسللا ىع' روب شم كف نالقسع ةنيدم كا مسن

 ني هللا دبع نب دشار نب دلخ نب ىلع ند نسحلا نب نيسحلا نب ميهربا ند نسحلا دهتويأ

 دق تانك هلو ةيكت 'كىوتضم هيف 5 0 ؟ الضاف اف ناك ىرصملا د قالوز نب ناييلس

 ند فسوي نب دهن ريع ّّى ١ باتك رك 0 55 ااضقر رابخأ ب اتكو هيف ىصقتسار صم ططخ

 ةلدكف نيتيامو نيعبراو كيم ةئ ل !ءاذيف ا يطيتن او مع .قايضتر ابخا نقال :لكذلا ضدنكلا ةللر
 ىلع ملكتو ن راجعلا ند >4 ركذب هيتخو ةبيتق سر 5 ءاقلا ركذب ادتناو روكذملا قالوز نبا

 ريهاشلا ءايلعلا نم ىلع نب نسحلا ةدج ناك .ةبابدل و نينا كيسا المل بسجتر "ل1 لارخا

 3 ةيايثلثو نيناسلو ع عبس نس الدعقلا ىذ نم نيرشعلاو س .ماخلا ءاغاثلا و دهم ابأ ىنعا هئافو كيناكو

 ل ديسع ل ساشا ترا ارسم ةاضق رابخأ كى“ ةفللع يذلا هاف 00 ىلاعت هللا هيحر

 لقدلوم لبق لاق مث ةيايئللو تس اال يارالا ىدايج ىف قوث ريرضلا ليعيسا نيروصنم .هيقفلا
06 1-0 

 كلل
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 وزنا خلا نتصور تي عملا يوني ولا تلا كبيعم لابس
 ةريخذلا ف 0 نبا ةاكح ام ع ةرعش ندو

 ليلا الاف ان ذب لكل < ةناحالم ددح انيك تكلاكف

 لجْتلا هنيعا مكيطحت نا لبق مكنكسم اولخدا اوموق
 تك رْغ ىلعم وهو هيثم فعوضو ربك دقو هلو

 انوعيرالاو سمخلا علو تمدأ ىبصلا اننرعكا هير مام !انسذا

 انيرشلا 21 الا !اسحتلو ل كرافطو اركاك فيفات اييضو

 ةرعش ا

 ميما قوشملا لوق اهل ٌتلقف انصلا اذو بوجشلا اذ ام ةلئاقو

 ىمد ةدقيساو كح متيكط اك 5 هّرعأ لنيض وهو ىنانا كاوه

 ركذبب ةعلل) .ى دو دل تانك هلو ةدئافلا ريببك م رجلا نيطل وهو بسه ذلا ةضار د اضيإ هفيد اصل ن

 هكححلا نب ديعس ىبأ 50 ثناكو انذاك ىف دانك كن ءآج ا

 ير نيترو رافسللا انالصور ارك لرظا تابرجاتو آف سر رشا ل 5 فيوعلا
2 

 ةجاح الف اهركذ مدقل ةليسملاو ناق اهدعبو ابنت نم ةانثملا ء هلأ وك ةيجعملا نيشلار شكو آر لا

 ندا لا

 ةروسمشملا ببطخلا 0 ا ءابخشلا 5 0 دم 3 نإعوبا ديبحلا يشل

 06 0-0 1 : يناس هال ا ذاع 0 ا 0 7 نا ا لق هدا ا

 ماسي نبا ةركذو ةعيدصلا جلملاو ةعيدبلا بلا ١ هل هنو مالكل | عادنتا قعر داق هنعلك ليم ديجلا

 ةديصق ضعب نم وهو هيظن نب ىلم عطقملا اذ» ركذو ةريخذلا ىف تت

 ارهاثلا !يدهاش اويله امدكت . اومدقو - 10 |

 أر دصم بقاوعلا قديح اوأردص مكلم م اخدلا 5 1 0



 اد

 نلاوعو ينعس لفالا اقناع هسا ةريغ ماني ىواس رسما او

 ناوزنلاوريعلا ندب ليح دقو هعيطتسا ول نحلارماب مها

 نائس سارب بوسعي سرعم ابناك ةويح نمريخ ثومللف
 نينيامو نيعستو ثلث دانس لاوش نم ثلخ ةليل ةرشع ثسل سييخلا مب ديحا ىبا الدلال ةكداكو

 ذخاو ىلاعت هللا مهحر ةبايئلثو نينايثو نيتنثا ةلس ةجلا ىذ نم نولخ عبسل ةعيجلا مولا فوذدو

 كئاعنكر ئظتلا لع تاتتكو كول ليلو ولتخلا بانك قيئاظنلا نم هلواديرد نيرك ىأ
 ةايبتلا نيسلا نؤكلبو ةليهلا نيجلا»رتفب ئركسلاو تكيلذازيغورجاوزلا كياتكو لاعمالاو كلا
 روك نم ظليدم ىو نار اهرهشاف عصضاوم أ ةدع ىلا ةبسنلا ةذه 0 اهدعبو فاك ركشو

 ىتايسو اهنم دمحا واو هيلا ثبسنف اهطتخا نم لواوهو ىلهابلا منركم هيلا بسنت ىذلا مركمو زاودالا
 اف كلافاخ نارحأ 00 ىركسدلا

 بم ةحباملا فيذاصتلا هل ءاغلبلا لضافالا دحا ىناوريقلاب ىنرعملا قيشر نب نسحلا ىلع وب
 مظنلاو ةقئافلا لئاسرلاو جدومنالا باتكو مبويعو هدقنو رعشلا ا ةفرعم ىف ةديعلا 3:
 لا مح اليلق اهي بدانو .ةليسملاب دلو منا ىنغلب ةريخذلا بانك ىف ماسب نبا لاق ديجحلا
 ىمور ثكوليم ةوباو ةيايئلثو نيعست منس ةيدبملاب دلو ةريغ لاقو ةبام عرأو تثس ةنس ناوريقلا

 ا مز دما ىهو ةدلب ف امتبا ةعنص تاناكو ةبايحرأو نينو قبلت فتس فوتو كرالا كا
 بدالا لدا ةاقالمو هنم ديزتلا ىلا هسفن كقائورعشلا لاقو ةيدمحللاب بدالا ارقو هتعنص ةوبأ هماعف

 برعلا مجه نا ىلإ اهب لزي ملو هتمدخب لصتاو ابهبحاص حدمو اب ربتشاو ناوريقلا ىلا لحرف
 ضعب طخ تيارو ثام نا ىلا رزامب ماقاو ةيلقص ةريزج ىلا لقتناف اهوبرخاو ابلها اواتقو ناوريقلا

 ةريزجا ةبرق ىهورزام قاع هللا دحر 5 لوالاو ةيايعبر أو نيسيخو ثس ظلس قون نا ءالصفلا

 ةدعقلا ىذ ةرق ثبسلا ةليل قوت هنا لبقو ىلاعت هللا ءاش نأ ىرزاملا ةيجرت ىف اهركذ ىنابسو ةيلقص

 ةرعُس نمو ملعا هللاو رزاهب نيسيخو ثس لس

 فذلك تاس لع لكفر دنع ترك نا كلا خا
 مادملا دحو ف : تبطق اة صضأ ام يطق و تا

 ةرعش نمو

 م دوما (قبعضلا ىلع( قة نعتسإ تكور, .ىذالا عفد كيعر ودا عامر اذ
 إو
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 عبس ةنس لوالا لبقورخالا عيب 00 نم تثلخ ةليل ةرشع عبسل دحالا موب فوتو نيتيامو نينا يلو

 مدرس شمل م.طبض ىلا ةجاح ال ى ىزينوشلاب نفدو دادغبب 3 هللا همحر ةيايئلذو 00

 لالعا انباع يدل لكاسلا 2 اهدغياو ةلئيبلاا نيسلاو افلا: وعقب [ئرسنلا انضانول
 ةانثملا ءابلا مو و ماللا نوكسو ف ةاقلا تفي بويلقو ىريساسلا؛ ةمجرت فك .اهركذ م دق دقو سراف

 نيعسرف رادقم ةرهاقلا نببو اين ةريغص 1: ديلي لوقو ةدحوم ءاب اهدعبو وأو | 0 انتحل نم

 ةريثك نيناسب تاذ ةباثوا

 رابخأ تحاص وهو ظفحلاو بادالا 9 ةّيالا دحأ ىركسعلا ديعس ند هللا دبع 50 نجلا ديحاردا

 ربغو تعواق هيف 2 عدلا ىيىصتلا تانك ابنم ةديفلا نيناصتلا هلو 3 ةعستم ةيأور هلو رداونو

 هلودلا ددوم ودا ل ااقف البس هيلا دب ال أو هد عاينجالا دوب داعأب ن نب تحاضلا ناكو ككلد

 ايلف تكل ىق هل نذاف ىسفنب اهفشك ىلا ج ا اهلاوحا تلتخا ف 0 مد هذ 00

 هيلا تال بتكف ةرزب مل اذ روكذملا دمحا وبا ةروزبب نأ عود ' اها

 َُق ادخول ١ قع ردقف مل اذ انفعض مكلقو اوروزت ل |متيبا اعيش

 ناوعو انل رك 0 مسكو مكروزن ضرأ دعب نم مكانيلا

 لاك لس د تح لك يلا ود يي لذ ملام

 كابيبالا ةذد نعو ملم رشنب رثنلا نع 0-5-2 ودأ مدواخ رك هلأ نم اك ةكياندالا ةذد - بثكو

 ناوزنلاو ريعلا نيب ليح دقو دعبطتيسا ول محلا رماب مها

 عقي هنأ ثملعول هللاو لاقو هل ثيبلا اذه قافنا نم بجع باوجلا ىلع بحاصلا نقو ايلف
 ءاسيسشلا نحا تمرشلا حزب وربيع ني رمهضلا ثتيتبلا !ذهؤ'قورلا اذه ف هلا كينكاانل اكينكلا لاذعلؤل

 ممأو ضرما نم نوكيا ام اكشأ حف نوح 00 ىقبو مدح قل قجرايلا 2 تاقاخ كر 7 6 ا

 ىح وجم ال تلاقف دلاح نع ابتلاسف الارمأ 5 تري هلم هنجوز نرويضف هناضرهب ىيبلس دنحر 2_0

 دعت اف رحم ا_عمسف نيب كيم الو جربت

 ناثدحلاب رتغب نحو تكيف اةزانج نوكا نأ ىشخأ كا أبتو

 نانذا هل (ثناك "نفر كتحمساو الاناث نلك نم كدت نقل ىربيعل
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 مار ايوب و ارعقلا] اقف رييفلا هلع ء ىبا م الغ انا لودلا دضع دايو هتلزنم كلعو ةدلع مدقنو

 رباسي زأ 7-0 ناديم ىف 2 4 امود ناك هنا ا الرو. شم ربات م.صقو و يخل ى ةليكتلاو حاصضيالا تباتك

 لاقفردقم لعفب ٍريشلا لاقفا ةيزالاب ىقلا ماق انلوق و تسلا بتل مل هل, ل اقف ةلودلا دع
 ير عسسا قففلا تردقو دنعف .ريالدل ال هلادوسفا عل لاقف, 13و : نم ىنعتسا لاقف ةريدقت ككل
 رليحو امالك .تكبذ له عتسو هلزنم» كلا" عجر امل هنا مق :تاظيم.:يناوجلا ذل نلاقو.ةيبشلا, عطتنإف
 دكا ند مسقلاوبأ ى 0 الا ةيوقند مقتل لعفلاب هنأ حاصيإلا باتك فركدو 0 هيلا

 ىاف ا لوق ىلع مكطبفال ىنا لاقف رضاح اناو ىلع ىبا ةرضعب رعشلا ركذ ىرج لاق ىسلدنالا
 ١ ملص انس طق ثلفق امف لجر هل لاقف هداوم ىه ىتلا مما اعلا ىقيقحت عم ا ا ىرطاخ

 وق ىهو بيشلا ف تايبا ةنلثألا ارعش يل نناولعا ام ل

 اباعب نا ىلوا بيشلا بسخو . ابيع واع ال بيق: كابس
 ابانع الو تنهشسك [اكللعالو كح رجح قام ةتيضخ ملو

 اباقع طل؛كبالفغلا فكرتبعف:ايماثداذبد بلكشلا كلو

 ةلوق وهو ىقاطلا 0 د ثيسد حاضيالا نم ناك باب قىددابشتسا ف بسلا نأ لكفو

 الوؤممم ل زي مل ىنامالا هر ةمويمج»و ةمزع كد 0 نم

 ا تلت ناك ةلودلا دضع نكل ةرعش كيشتس ندم مامث ابا نال ككلذ نك مل

 ودها رصتلا ةناثكو ريثك حو ةركذتلا تانك ةقيداصت نمو هباثك امي كينشا 1 ا

 ةياملا لماوعلا باتكو ىناعملا نم جاجزلا ملفغا اهيف لافغالا باتكو تاارقلا ىف ةجلا ل

 بناتك ماير اريشلا| لتاسلا باكو تانايذا دعتلا“ لفاسملا بانك كتانفلكلا لباسا

 6 دراسلا فدحبلار مك يكل درا هناا الا كانك 0

 ا دك . ىلإ عل دونر طبل.( امها قلرج دق رناك ةرهاقلا ةنيدمب ذئموي اناو ةباهتسو نيعبراو نامت

 انأو دبشملا نع متلاسف نبرواجم نييبقم نع ءاعشأ رئبلث مي ثبارو و.ةيبدق.# ”ر انمعيؤهو اًثعش هئدجوف

 0 0 لاق مث ماعن ال اولاقف نمش عام ىرن ةديبشل راهي اوبس للخلا .ببائعتم

 0 0 لاقف ةعيدح ىف. اطضوانفتو ظديدع: ينس دبشللا اذه قوزاجب نلمرافلا كك عرابا

 200000 مث ةرعش نم ك ومشت لاخر هك هل" ْشفَو ام تلقف نسح - ةراتإ ف مل 00

 وفقر ريخالا كك يبلا اندم ىرطاخ ىلع قاعو ع فقدت 02 0 دلو داتسالا رثأ ف 3 :كيظعيت لاو

 أوماسوارشلا ا لككتلنظ ىويكف دك نع نوضرب ال ريخلا ى سانلا

 را 0 كك ةدلوم ناكو لازتعالاب اهسنام ناكو ددعتو ملضف ر كذب نأ نم ربشا وبف مليجلابو

 5 م
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 باجك شم نيبرصبلا وحنب سانلا ملغا نم ناكر فورغم نب دج ىبا نع ةباين اهب ءاضقلا
 "و سرسلاو نيبوحنلا رابخا باتكو عطقلاو لصولا افلا باتك هلو هيف داجاف هيوبيس
 م نازتلا أرقو دير نيا ار رام اناا زعشلا ةحلط ةفاتكو ءادتالاو ىفرلا
 0 اكو ىوجنلا ٍارسلا نيركب ىبا ىلعوحنلاو ديرد نبا ىلع ةغللاو دهاجم ني ركب
 ةكاسحلاو ضئارفلاو ل ظغللاو وحنلاو نارقلا 0 اللا ميركلا ن ارقلا نونف ةّدعب هيلع

 ريظي ملو ايلزتعم ناكو قالخالا نسح رمالا ليمج افيفع اهزن ناكو قاوقلاو سورا عش مك
 0 دازبب ههسأ ايسوجعم ةويأ ناكو هنم لكايو مسني هدب بسك نمالا ككانرد ناكو ءىش هلم

 لاح فوقنواب اريك ناي شلا هر كاس نا
 درفنم ثناو نامزلا بهذ هيرست نكس ىلا نكسا
 كلتا لوز يمال قتلا قد ةدراشك قفولاةشماوتفلرظا

 نم ءالضفلا نيب ملك ةداعلا ترج ام ىنافالا بحاص قناببضالا جرفلا ىتا"نينبو هيأ ناكو
 جرفلاوبا هيف ليعف سفانتلا

 فاش ىلا تعملعء الور دص ىلع ٌتارقالو اردص كثسل

 ناريس نم ءىيح ضورعو رعشو ومجد لك هللا نعل

 نفدو نس نوناهثو عبرأ ةرمعو دادغبب ةياهثلثو نيتسو ناهث نس بجر ىناث نينثالا من فونو
 كييإو دلو اهبو ىناربسا نم بأ لضا سب اذ وبأ ةنلوأ لاقوإ اجت لللا يحز نارزيعلا ربات
 يضفوا ليفازيس يلا داع مق آه هقيفتو نابي ىلإ ئيسمو نيرشعلا لبق اهنم رخو ملعلا بلطي ادتتا
 لخدو هباحصا عيمج ىل ىلع ملضفيو ممدقي ناكو تتار ء: نب دهن ىبا دنع م افاو مركم رك ء ىلا

 رسكب ىاريسلاو نيبناجحلا مث قرشلا بذاجبا ءاسق ىل ا دادغب
 يدي قالا ةدع اق نالالا دعبو ولا متفو ابتحت نم ةانغلا ءابلا نوكسو ليلا نب دس |

 ىتابسو ءايلعلا نم ةعابج اهنم جرخ نامرك ىلياسر ملا :لحاشا ىلع راف دالإ, نم ىهو كفارخ
 اق هاون فا ىلع مالكلا ةيتنأ ىنسوي هدلو ةمجرت ىف

 ةلنيدب دل ىوحنلا ىسرافلا نابا نب ناييلس نب ده ندر افغلا دبع نب رك كيلا ند نسحلا ىلكعوبا

 ماقاو دالبلا رادو وحنلا ملع قى امققو مامأ ناكو ةيايئلثو عبس .ةنس ايلا لخدو دادغبب لغتشاو اسف

 ترجو ةبايئلثو نيعبرأو ىدحاأ عدس ف هيلع همودق 4 0 ند ولا ع دس ددع بلحي
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 قيال الملا ةيطبا رظعم | ناو ”قينقارعلا ةناما ثلا تييتفاو ىيلثكا قالو يل اصنو ها دقت ىررتثز:عارفلا
 نلاعبسلاهليكت ةياهلو |زمارر او نطو طل لاحم ىف قرح نا لل !كفاكرلاو

 مدقملا ةربره ىبا ند ىلع ى با نع هقفلا ذخأ ىعفاشلا هيقفلا ىربطلا مسقلا نب نسحعلا لعوبا

 فنصو روكذملا ىلع هدأ ةذاتسا دعب اهب سردو دادغب نكسو هيلا ةيوسنملا ةقيلعتلا هنع قلعو ةركذ

 8 حاضفالا بانك اضيا قذصو درجلا العلا ىف فننص تانك لوا وهو رظنلا قى ررحلا ناك

 مقفلا لوصأ ى اباتكو لدجلا ىف اناتك قئصو ءازجا ةرشع ىف لخدي ريبك وهو ةدعلا بائثكو هقفلا

 ةدحوللا الا ليلا ء اطلا 2 ىربطلاو ىلاعن هللا مديحر اا سيخ نس دادغس قوثو

 ليهم نيسو ءار اهدا ةدحوملا - ال ند ل 7 ءاطلا رغب ناتسربط ىلا ةبسنلا هذه ءار اهدعبو

 ةريثك دالد : ىلع ليتشت ةريبك بالو ىهو نو ل فلالا دعبو ةحوتفملا اهفوف ن م ةانثملا 3 م1

 نبأ هعسرم ف ي تايضرام ا عا الكا نم ةعامج ابنم جرخ لما اهربكا

 ثيإارو انهاه وه ايك نسحلا مهس 5 اهقفلا تاقبظ نم بستك ةدع فق تبارو .ىلاعت هللا ءاش

 نيسحلا هيأ نم ةليج ىف هّدع دق دادغب جرحف بيطغلا ا

 نيقرافايمب هلاغتشا 0 | هبقفلا قرافلا نوهرب نب ىلع ند ميهرمأ ني ن نسحلا ىلع وبا

 قراريشلا قعسا ىب رنيشلا ىلع لغتشاو دادغب «ىلا لقا قون ايلف ئناو راكلا دجعادلا دبع يازلع

 + هع ءاضقلا ىكوثو لماشلا بحاص غابصلا ند رصن ىبا ىلعو بذيل باص

 رع طساوب ىزوسلا ديحا نب ىلع نب سييخ مركلا ابا ظفاححلا تلاس لام نورس مالو طول
 بلغت ىبا دعب طساوب ىضقو قلى دير لاقف روكذمللا قرافلا ىلعويا ىضاقلا ميم ةع ةعامج

 كب ىبا بيطغلا نم ثيدحلا عميسو مس نط نطظلا ىلع داز ام هثريس نسحو هلدعو هلقع نم رببظف

 دبع دعس وبأ ىضاقلا ذخا هنعو كيا *ةلغ دئاوفلا اننافكدلل 3 .روتم ادهاز ناكو هتقبط ىف نمو

 لماشلا نم ضردلا ركذ,مزؤلينو اكو قاعت هللأ ء ءاشؤوإ هتيجرت ىف ىتايس ايك ىنورصع ىبا ني هللا

 ةبام سيخو نيرشعو نايث دنس مرجخملا نم نيرشعلاو ىناثلا ءاعبرالا موي هتافو تناكو فون نأ ىلا

 هللا هيحر هنسردم ىف نفدو رخ الأ عيب دهر ريش ىف نيقرافايب ةيام عبراو نيئلذو ثلث ةنس ةدلومو طساوب

 فورعم قرافلاو نوذ ةلكاسلاو أولآ دعبو ءاهلا مضو ارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضي نوهربو ىلاعت

 هطبض ى ١) ةحاح لف

 كونو دادغب . نكس ىضاقلاب فورعملا ىوجتلا قاريسلا نابزرملا ند هللا دبع ند نسحلا ديعس ودأ



 لهل

 0 0 مزلو قاقألا ىف ةر كد 0 دا 5

 ةنسروبلفلا رقفاشللو الات طمس دخلا لايحا اكان ياللا يطا ردن ادؤقرءاوناك ثيداخألا:باحصا
 حازجعلا نب عيكو ل٠ هبط ىف ني. ةئبع نب نبفس نم عبو دلع داشلا بكا لت أك
 هنع هللا ىب دل ىاوعذا قبل اقح ءةييدقلا لاوقالا ةاور دحا وهو مهريغو نوره نب دبزبو مثيهلا نب وزيعو

 عير لاو نزلا تس ةديدجلا لاوقالا ا ةأورو ئسيبازكلاو لينح ند ديحاو روث وباو وه ةعبر | اهناورو

 نقر لكلا دبع نب سنوبيو ةلمرحو ىطيوبلاو ىدارملا 000 عيبرلاو ىربجلا ناييلس نبا

 3 ودأو هه حصص ىق ا !.هنع 6-0 0 هللا ءاش 0 0 1 مدقبت

 ةيحر ديكو نير و عشت نس رخآلا ع عتجرا نعت ىف قوت 5 باسنالا كلا مي

 ةبسنلا ةذه نود ودل كو ءارلاؤغ ءافلا وةلمملا علا نوكسو ءاز ازلا ىنفب ىنارفعزلاو ىلاعت هللا

 اذه ىلا ةبوستم :ىتارفعزلا تبرد تكسو د! ل وللا هلطلاز دادي لزق ةيرق ىهو ةينارفعزلا ىلا

 2 ا :آهقفلا تاقبط ىف ىزاربشلا قحساوبا نبشلا لاقو اهب ماقا هنال مامالا
 أو ديحلا هللو ىنارفعزلا بردب هبف سردا ع ىذلا دجسما وهو هنع هللا

 نم. ناك ىفاشلا هبقفلا ,نرهطصإلا) ليصفلا نب. لسعا نير ديرب حف :ىيحتاا ند: بصلا) ديعشوبا
 هيباتك ابن هقفلا.ىةنح تافنصم»لواةريره ىبا ني”ىلع ئبا نارقا جبرس نب سابعلا ىبا ءارظن

 اسف ناتسحس ىلع ردنقملا ةاضقتساو اللقنتم اعرو ناكو دادغب ةبسح الرتب انها ناكو ةيضقالا

 ا اهرخآ نع ابلطبأو اهركناف ىلولا رابتعا ريغ ىلع اهيظعم دجوف مهتاحكانم ىرظنف ايلا

 رشع عمار 0 2 ةعيجلا 0 ةرخالا قدابج ف فوتر 0 تا رأو عا 1 ةنش ا

 6 عبسنلا ةذه ءار اهدعبو ةيجعملا اجلا نيكس ةليملا ءاطلا يتنفو 0 8
 ةدايزب يربط بطال هسا قاولاتف دقو ايلعلا نم ةعاهج اهنم جرخ سراف دالب نم ىهو

 ئرازف ىروزُم اولاقف ىرلاو: زم ىلا ةبينلا كاهوداز امك .ازلا

 وبر س ند سابعلا ىب د نع موف نحل ىفاشلا هيقفلا ةربره ىلا نب نيسحلا ند نسحلا ىلع

 1 لئاسم علو ىربعبللا نمر م هن قلعو ئنزملا رصتخم جرشو قرورملا قحسأ 3



 م5

 0 1 0 ا 0 00 0 ل دنبف 50

 ةضرع ا 0 ادن ضرعأ 5 0 ا ديالا نع 0 كم دح ام هفناب اظدطف

 ةربيه ند ريع ىو الو ثول الا هبف ن ديال فكشب هبشأ هبف اكاديا انيقي تيار ام همالك نمو اًربْس

 ردح ىعدتسا ككلملا دبع ند ديزي مايا ت فككلدل ناسارخ هتلا:تفيضاو قارعلا ىرازفلا

 ايلا ةلفيلك دكرتش نمل لاح يانور هيلث خل هايج راو يريم يزد انكم را
 نورش ام ىنالو دقو ةعاطلاو عمسلاب اندبع ذخاو هتعاطي ىاثيملا مم يلع ذخاو ةدانع ىلع هفلوتسا

 ىبعشلاو نيرش نا لاقف نورث ايفرمالا كككلد نم هدلقن ام ةدلقاف ةرمأ نم مرمالاب كا كك

 نعي الو ديزي ىف. هللا _قخ ةريبه نباءاب لاقفإ نسح اي لوقت ام ةرييه نيا.لاقف ةيقث هيف الوق
 واسوا هللا هر اتاوقارةبانزو واق ماوزع ييسر نا ابل

 ا يد سيكرت هب للا 3 ا 3 0 مقا
 ةرئاج فقدعصضأو اريبه نب 1 قلاعلا هتيصعم ىف قولخل ةعاطال هناف هللا ناطلسي ةدابعو

 نسح اييسو الجر 0 أآرو انل قسفسف هل انفسفس نيرس نبال ىبعشلا لاقف نسحلا

 اهب ايندلا بلط اًدحا تيار ام ةوبا هلل لاقف هنوتحيو كولملل رعتس# هنا ليقف هنع لاسف هلا
 ريثما كن امل لاقف اهلكات متارك اهدي فو اموي الع لخدو ءاسنلل صقث هنأ تناك اذداللا اهنشب

 انيا هما اي لاقف تفرخو ثربك دق نيش كنا ىنب اي تلاقف كدي نم ةئيبلا ةلقبلا هذه قلا
 قتينستنمل شلحلا ةلومو'لقارعلاب مقنع اهو ذاراسيم ىف [نماةرباناكو ةغالبو كك دكر 5
 ةرصبلاب ىف ولو قرلا ىلع دلو هنأ لاقيو هنيدملاب هدنغ هللا 10 باطغتلا نددعع ةلقالخ نم رم انيق

 لسحلا ىوث ليؤطلا دييح لاق.ةروهشم هثزانج كناكو اهتعامللا ضر ا ةتسايلخا 8

 نوي الا 0 ناك ذنم 0 ابنا ملعأ لو 2 ةولص 0 مف د اا :نانيعلا 0

 ارم 7 نجلا تيري ل 1 الاقو ميزك راقبو“: 00 ع 5
 نكي ملف نسحلا ثام كابور تقدص ١ لاقف دجسملا ةاصح ىنسحا ذخأ أر ا ناك تبار

 0 00 قوت مث اههليب ن 0 ىنمل هنز انج نبرس نبارصع * ملو نسحلا كام يلح اليلقالا

 0 نم ةانثملا ع ءابلا 0 عيلان لف ناسيمو ىلاعت ل دوا ايهما ور فيسات

 ةرصبلا لفساب دل م ىقاعيسلا لاق نون ولالا عرار هلا حل

 عا 1. - 48



 ادم

 اهبقم ناكو سارف ىبا نيب برح ثرج ةيايئلثو نيسيخو عبس نس نم ىلوالا ىدامج نم انلخ
 مسار ذخاو .برخلا ىف هلتقو ىلاعلاوبا هيلع ربظتساو ةلودلا قيس نب قناعملا نأ نيببو صمحب

 سارف وبا ناكو ةريغ لاق هنفدو هنفكف بارعالا سعب ةءاج 0 ىلا ةبربلا ىف ةحورطم هتتج ثيقبو

 ايلول ضمىاةنختا ب سوط شنايدر .تافؤل يغلي انل اهنيع .ةديعس هنا وقيفافو لل اجلا ا لاح
 هنس ىانرك هدلومم نا لاقي هيلع ا نقش ربا هغلنا|ىلف:ىللاعلازوبا هب ملعبب غل ةيزوقزفا هلتيق اا ليقو
 نيرفطو ثلث دش لمع ف دبس هردإ ىلبلقوا (ربرتعو: لعوضلا تدم لاقو ملغ وللا وقنا قلتو( سازقع
 العا هناك لول .ةلضقل انغرام .يرتحن ريك ذطا زعل صوملابمةلودل 0 تح! ا هلعف ةيايلتو
 ىفاهيلا ىسييرل 0 ل ا دلل كارل هلع نب عسل كايدو لسوللا لاس ف نتا
 مغلد ن ىضارلا 1 ركذ اف هلتق مل 1 لصف نرخ هيلع ةلودلا رصات نبل امالغ نيسيخ

 ماشلاب # لب هو نونلاو ناكل يتلا | نوكسو ةيبجعملا ءاسغلا ىنفب هنشرخو ىلاعت هللا ديحر
 نوكم 0 ءآكلا عض كيلللا لا ول رع سب سكوب ىرلل ىو لحاسلا لع
 اهانيريورلا نئادم تعا نم يرن اهذعو اهتخأ ا دال كف علا ءاطلا سكر نرلا
 يورلاد فلولم 'نرتنت نع لواوهو نيطنطسق

 ىلا ةمرحم ند ا ىوم دارف نس نارسع سس ةلمرح ند هللا دنع ند ىبيح# نس ةلمرح هللا ديبعوبأ

 ةنمااب كتف اولا هال هباتعصا رثكا ناك ةئع هللا ىضر ىعفاشلا مامالا بحاص ىرصللا ليبزلا
 نم ههححد ىقرثك دكاف اجلا نب ملسم هنع ىورو رصتعملاو طوسبملا فنصو ثب دحلل اظفاح ناكو

 نيعبراو ثلث نس لاوش نم نيش عسسل 5 سييعلا ةليل قونو ةيانمو.نيتسو تس نس ىف ةدلومو ةركذ

 ميجلا'رسكو ابهقوف نم ةنانثلا ءانلا مصب ىببجتلاو ىلاعت هللا هيحر نيعبراو عبرا ليقو رصيب نيتيامو

 اهيلا بسنف ةارما مسا ىهو بيجت ىلإ ةبسنلا هذه ةدحوم ءاب اهدعبو اهتحت نم ةانثلا نوكسو

 ميلا جنافو ءازلا مصب ىليمزلاو ةليبم لاد لالا دعبو ةليبملا ءارلا يستافو ناقلا مضي دارقو اهدالوا

 ةلمرح ىوتو بيت نم نطب وهو ليمز ىلا ةبسنلا هذه مال اهدعبو اهتتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو

 هللا ميحر ةريجملل نينايث سنس ةدلومو هامور نبتسم نس رفش:ىف روكذلا ةلمرح دج اربع أ

0 

 ملف. نك عقلجو منقازبكو: نيعباتلا !تاذانغل رم ناك ىرصبلا راسب, نسحلا لدا نبا لسحلا ديعسوبا
 ةيلس م !ةالو مريح ةمار هنع هللا ىضر ىراصنالا ثباث ند ديز ىلوم ةوباو ةدابعو عروو دهزو ملع نم

 لال مب مللعت اهيدث ةيلس ما هيطعتف ىكبف ةجاح ىف ثباغ ايبرو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز



 املا/

 فيس ةادفو ةيائثلثو نيعبراو نايث ةنه ىق ككلذو ةينيطنطسف ىلا اهنم مث .ةنشرخ ىلا هنلقنو هذحف
 قاةلوثتسن دقو ىيليدلا دارزلا نب ىلع ىنسحلا وبا لاق اذكه تلق نيسمخو سيخ تنس ىف ةلودلا

 -- نايث ةنس ىف لحكلا ةراغيب ىلوالا ةرياف نيترم سارف وبا رسا اولاقو طلغلا ىلا .ثكلذ
 بكر هنا لاقي اهبفو اهتحت نم ىرجت ثارفلاو مورلا دالبب ةعلف ىهو ةنشرخ هب اودعت امو ةيايئلثو
 عقب لارا ةيناعلا 0 اا ايلاز !كارفلا للا !علطخلا: نلحا لزم هي: لغوفافةلجازتت الصكإ و طوق
 رسالا ىف هلو نينس عبرا اوس لأ ىف ماقاو ةينيططسق ىلا هوليحو نيسمخو ىدحاأ ةلس لاوش ىف يسبنم

 ةرعش نمو دل اعاطقأ يبنم ةنيدم ثناكو هناوبد ىف ةنيثم ةريثك راعشا
2 

 ىدعاسو نامزلا دتسا اذا ىدبو اهب وطسا ىتلا ىتّدع 0

 دراجلا الر قلاط تتسم لاو وناعم ص تايم كاسر

 اضيا هلو
 يح ها لف خلع يربح يقرولح ةءاسلا تدار ناش

 بونذ لبيجلا هجولل نيا نمو هبونذ نايشاولا ىلع دعي

 اضيا هلو
 أيات ىنيع نع م ونلاب لابو  ةتمادم نمال هظحل نم ٌتركس
 د و راد 0
 لثالف رج اه جلال لاو .ذلد نوولا ءاذصا يزعم ىذا

 ةياهثلثو نيسيخو عبس نس ىف هثرسا ىلاوم نيبو هنيب ثرج ةعقاو ىف لتقو ةريثك ةرعش نسامعمو
 هتنبا ابطاعخم دشني ناك ةافولا هثرضح امل هنا هناويد ىف ثبارو

 تارك )نع ثييعف 1
 باشلاب عتبي مل س 0

 ميولاخ نبا لاق ةحارجلا نم ثام مث هوم رخ +انو حرج دق نوكيو | لدقي مل هنا قع لدي انس

 نب ىلاعللا ىباي ةربخ لصتاف صيح 0 !ء سارفوبا منع ةلودلا ىيس ثام ا

 تارقو قبيرطلا ف ثايف تابرض برض در ذا ياخ نم ةيلا دفناف ا ةلودلا

 نيسيكو عبس ةلسرخالا عيبرربش نم نولخ نايثل ء يزال با لتقف سارفابا ن ١ قيلاعتلا ضعب ىف

 نيتليال تبسلا موبب ىف لاف هحبرات ىف ىباصلا نانس نب تباثركذو ددصب فرعت ةعبض ىف ةياهئلثو
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 1 ىجرأ اهيف ءايقللا (بنرقلا ان | ٌةينف ىتغ تاغ امو. !ًدحاو اًماعالا مني اذكر اذك ذكم ديو
 نم ةانفملا ءانلا.ديدشنو ةليبجلا نيعلا طم مجمل مص: يرتحلوب راتتوم اهيف قرفتي الراد ىف هذه

 تققت نك ةسقلا اره نانلاوو ىناكلاو 0 ءانلا ىنغب ىفقثلاو ةدحوم ننام دهرو اهرسكو اهقوذ
 قئاطلاب ةروهشنم ةريبك ةليبق ىهو

 دعيت لات ا رجلا لجلا سلا“ تاجا دج ن كلاس كلا دضرلا
 ه6 ناكو هل ةَياَعَ ملأ تانكو ؛ لوصمالاو دل نطابلاو رهاظلا ماع دل عينجا نمم

 ةيخاي الى 10 قارقردقلاب لوقي ناك ةانأ نام اجل رشا نال م ير كلوا نسا يلا
 ىتش نيبنل 0 0 تا اونز ال لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نع ةياورلا تححص لاقو هثاريم

 ةعيصأ كح كن هكر .ةبهش هيف ماعط ىلا هدب دم اذا ناك هنا هنع ىكحبو مهرد ىلا ج باتكموهو.كفامو

 ملعلاب ىكىوقبو دبزب براجتلا عم ةزيرغلار و ون لاقف وهام لقعلا نم لقتل تب لا نك ٠5 قرع

 ءامخالا نيشخو ظفامالا عم لوقلا ع ندعي هنابسلا جولان ءأيشا ةفلث انالقف لوقيب ناكو ملحلاو
 لا تشو ميملا مضي ىبساحلاو ىلاعت هللا ةيحرب نيتيامو ني هدرأو كاتلاونم لقستفوتو ءافولا عم

 هنال الملاذ فرعو ىناعبسلا لاق ةدحوم ءاد اهداعبو# ةروسكم ةايبهم نيس فلالا 5

 00 ماع ا 0 1 ا و ناك

 ملودلا رصان م مع نب أ ىناديحلا نو هديك ند ,نأديح نك كسا 0 : تثراحلا 0

 ىف يبلاونلا لاقر لات كلا اس نا ايدرك يدع هن ةينانوتآبسو ناديح ىنأ ةلودلا و
 رئاسروبشنم ةرعشو ةعاجشو ةيسورفو تغالدو ادكحمو امركو الضفو ابدا ةرص 2-2 ,سمشُسو ةرهد درق ا

 فرظلا ةيسيو عبطلا ءآور هعمو ةوالحلاو ةماعفلاو ةبوذعلاو ةلازجلاو ةلوبسلاو ةدوجلاو نسحلا نيب
 دْنع هنمرعشأ دعي سارف وب او زنعملا نب اللا دبع رعش آلا هلبق لالخلا ةذه عّيتن# لو ككلللا الرق
 مآ تحت عكليب ملخو عالي رعشبلا ئدي لوش دايع ني بحاضلا ناكي 0ك هاير كمل
 ىرتجب الو هنارابل ل ماتو زيربتلاو مدقتلاب هل دبشي ىبنثملا ن اكو سارف اباو سب قل

 ناكو الالخاو الافغا ال الالحاو هلءاعتل ناديح لأ نك هنود نم مدمو هجيني ابناو هتأر اك 1

 هتاورغ ىف هيج صتسصلو ةماق لم[ ىلع ماركالاب ١ ةزيمبو سارف ىبأ نس |اعمب اًدج بهج#لا ةلوجلا فيس

 فى هلصن ىفب ملهس هداصأ دقااصرخ ردو ابهثاقو سعب ىف هثرسا دق مورلا تناكو هلاهعا ىف هفلدنتسبو



 امن

 ريثكت لا دوعن مل اعا هللأو ناك ام هنم ناكو 2 ةرماف مهل اوعدلاز اهمظا ىف ةرماثسي رصم بحاص

 0 00 ند انيسعل ناتيثلاو ماكو م صرف نى دشن ناكو جاججلا

 مرسلا" مايدخل 1 0 "7 0 انك 9 هاما ةاملعأ]

 ةرخآ قى بنكو هضرمب هيف ةريخج اباثك ككلملا دبع ب ديلولا ىلا كدكم

 ككلاتهرايف سفنلا رورس ناف ايضأر ٌئنع هللا كعسعتا ام "7

 ككلاه لك نم هللا ءاقب ىبسحو ثيم لك نم هللا ةايح ئبسحت

 ككلاذ دعب نم ثوللا قوذن نعلو انلبق ناك نم ثولا اذه قاذدقل

 ىف هحرسو طبخ ىف ةقلعو احل دخاف انهلارظنيل بيسطلاب اغدو هئطي. ق.ثعفقو ةلكالاب ةضرم ناكو

 لعجتا نيناوكلا ثناكف زيربمزلا هيلع هللا طاسو ريثك دود هب قصل دقو هجرخا مث ةعاس هكرثو هقلح
 قرضبلا7 نسحلا :نا:ةدخت اام.اكشو.ابب سحب. الوهو ةدلج قرت ْ ضخ هنم ؤاادلو اران ةوايم هلوح

 تكلايما ال نسحااب هل ل ااقاذ فرج « جلف نيحلاصلا ىلإ ضرعتت لإ كك 2 دق هه ! لاقتف هلع هللا ئضر

 اكيف 1 لئظب الو .ئج .ور .شضبق ل ادعي نا هلاسن نأ فككقاتبا نكلو ىنع جرف ن ا هللا لاسن نأ

 ناضم هر ريش فق ولو امويرشع دظسيخ ملعلا ةذبب ةلاحلا هذه مع جاجلا, ماقأو ادب كيب + 0 نسحلا

 لاقو تالا وني نومي يخو عير أ ليقو ةنس نوسيمخو ثلث ةريغو ةرجنمل ويعستو اوبشن ةنبس قوش اقل لبق

 نيعبستو نميخ و ريش نم نيقب عست ةعيجلا موي جالا فرت ريبكلا ههرات ىف ىربطلا
 ككنا مهلا لاقو أركش ىاعت هلل ديس 1 هك جاجحلا ثوم اجاب ىريطلارب دغ لاقو

 مهجر ءاملا هيلع ىرجأو ةربق ىفعو اسد نفدو ناز هودي :افو فلذا هثنماانع كمان ضاق

 ىبا نب بتملا كنب دنه نجل ارنا اتعلق ةيئبع ن ةمانم كك دق اكو ةحماسو كاع هللا

 اًداقتعا نيدنهلا قلطف ةحر اخ 5 ا تت دنهو نلاعت للا هاش 5 ةركذ ىايسو ىدزالا ةرفص

 هبا هيف ثام م هن ا أ ثبت ملف اهب لواتت ةايور نأ هنم

 لوقت نم لاق مل نوعجأر هيلا اناو هلل انا دحأو موب ف دكم ع قي لتوات هللاو اذه لاقف تجين

 قدزرفلا لاقف هب ىنيلسي ارعش

 دهتو دم لبثم نادقف ؛؛اهلعم ةهيزر ال 5 نأ

 دصرملاب اهبيلع مايحلا ذأ رانهمريانلا كتلختدق ناكلم

 نيبلا ىلاو وهو ةرججملل نيعستو ىدحا نس بجر نم تلخ لابلل ده هيخا ةافو تناكو
 انتا ا كيتا ام نينموم ارب بمآ ان « « هد اوج جاجلا بتكف هبزعت جاجلا ىلا كفرعلالا بيض نب ديلولا
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 لزنو مجمملاب 0 ظلال نيكو فاملث فقدنا 4 مزع ىلع ثكم ىلا اعلم 5

 ل كد هال ا نها

 لسه اردو نسل هاج 0 8 ىتح هعبان نوم 00

 00000 ةعرالا تانك أو 01 ا 0

 هللا لوسر اهب لزن ىنلا ةيعازختلا دبعم ما اهنا ادقنعم دبعم مارب 50

 ةكم ىلإ ايم ةنيدملاو هكم نيب ىهو هنع هللا ىضر ركب وبا هعبورجاه نيح ملسو اهبلع هللا ىلص

 س6 ند ميقد دلار شوه اديه هللاوف ككسفن ن ء لتداق هداحصأ ضعب هل لاقف ةنجلا نم برقلاب

 ةويحلا نم سابل ع فتكلد ع ام هكرداف 5 ثرحلا ند ديعم مآ ةييخ عموم نسما اذهو

 رد لوحالا ديعس اذهو كلو هركس لوجالا ديعس ثكلمو هلهاو ةربخاو وه دننقول لتنقو هناكم مري ملف
 اديع ناكو ككلبملا ناجرمل ادبع ناك كلما: اجف ةوبآو ليضافلا رويشيلا شاحب كللاوخا
 رمالا بحاص وه اهبنم لك هلبق 53 ترو نيسحلا ن مح كس داتئيالا قوم ةمالس نب نييبيحل

 كيا دالزا نم لفط وهو نويلام تاطز نب اكوام رجا رع ريزاوااكقروصلا نا كيلا هلا هيا
 اكدكلإ ده دابز لدقو ميهرب| ليقو هللا ديع هل لاقي دايز ند 1 نذ ميهربأ نس قحس] ن ثيحعلا

 ثام ايروكذدملا لفطلا نأ هببسو روكذملا ناجرم ىلوم سيف هل لاقي دبع دب ىلع هب مهتلود تصرقنا

 ديعسوب | اجت ايهدحا نادبع ناجرمل نآكو ب ا اراجنرنن ةالوما ةلفك_نئليحلا ويإ هوبا
 ايجابا ءاردكلا لايعا 6 حاجنو ةرضحلاب .مكح» سيق ناكو ةرما ىلع ابلغف سيق رخالاو

 حاجنو اياظ اموشغ سيف ناكو اكو ةرصحلا ةرازو ىلع حاج سيف نيب سفانتلا عقوو اه اهريغ ىرخأ

 ناجرم انهخناأ_ع نأ ىنلعو اهيلع ن ضبقف حاج ىل ١ هيلع ا دابز ل ذيع سبق مبتاف الد اع افور

 ةويحلاب نايئاق ايهو نيطئاح اًنيرولَع انيف سيق نما انييعيلسو ايد بع ديلا سيق . وكم لحال الوم

 امهر انف ذخالل راثف حاج علا ككشلو ىو ةيايعراو 0 اكلبف لينا نأ هللا هنادافاخ

 ضعد كت ١ سيق لعن ةسلا ركام د سيقب ان حاج رقظ نع ترفسار رومأ 0 ترجو اسف تراحو

 ةرشع ىتلثا دنس لكك فكلما“ ةرضح ىدو اديبز حا باج ريف اثْلَو ديدز باب ع عئاقولا

 ةقطغو اكرم اغلق ليلا ىذا كج لاق انيلاوعر وكس ول لعف ام ةالوم ناجرمل لاق ةياهعبزلو
 كاكو ىكله 2- ًانكاشلا هل ال كت عبضوم اناجرم لعجو امهل ةاند دد دم 2 اي قدر 5

 دقت لانكا قروكذلا نيعبلصلا هل اهادها ةيراج.عم هيلع تين ةليحب مسلاب روكذملا ح

 نوستخشملا ل لتسير نلت نلت انككبلاعلا 5 ذاع كانم"انلو ةئايعتز او ”نيسيخو 0



 املا“

 باذع ىلعربصلا نم نوه هللا مراحم نعربصلا نا ندانلا ايبا ةمالك ءانثا ى لاقف امو ببطخو
 ايلف سلجف هبرماف ئتأيح لقاو كبجو قفضا ام جاج اي: ثكحبو لاقف لجر هيلا ماقف هللا
 ىرتجسو ةركنن الف هللا ىلع ىرتجتتا دل لاقف ناع تارتجا دفل هل لاقف دب اعدربنملا نع لزن
 ةغرافلا نارثالا لها موب دب بانتكاىق ىزوخلا نب ج غلا وباركذو دا لكعفةرك ةكنتف ككيلع

 0 0 ا ةريغملا تحت كيناك تينت: الو ةينيتلا ىها جالا م
 اهردخ ىف دشنت ةارمأ عنيسف د دلل فا ململ "قاطع هللا ىضر باطلا نس ريع نأ

 جاج نيرصن ىلا ليبس نم ما اهبرشاف ريخ ىلا ليبس نم له

 ندرودخ 6 قئاوعلا هد وت الجر - هتك 1م ىراال ةنع هللا ىضر باطء##لا ند ريع لاقف

 مع هللا ىضر ريع لاقف ارعش يا ابجو سانلا نسحا وه اذاف هد ىتاف ج مد اح ند رصند ىلع

 ريق انقش ايبناك نانانجو هل رد ةرعش نم ذخاف ككرعش نم نذخانلا ع يطول زيها: ول ارح

 نينمولا ريمأ اب لاقف اهفانا دلما : ا ال هللأو ريع لاقف هينيعب سانلا نتفف متعاف متعا لاقف

 يي ا 0 ةذد لرصنلا ىلا ةريسو تكل لوقا ام وه كاف 2 ند ام

 "نار لكقو م.دع هللا ىضر ىباحص ةوداو ىيلسلا طالع طالع 00 اج نبا ا

 نورقب 1 0 ا كانك ق ىكسعلا ديحاوبأ ىكحو ةيتانك ىهو هيأ | جاجلا

 3 ناورت ند ككللا دبع مايأ ىلا لس نيعبراو افيذ هنع هللا ىضر نافع نب نامثع فلم ف

 ورتعلا هذه اوغضي نا 'منيلاسو بانك ىلا سوي: نب جاخجخلا عزفنف قارعلاب رشتنأو ىيعتلا زبك
 نيب ىلاخو اًجناوزاو !دارفا طقنلا عضوف ككلذب ماق مضاع نب رصن نا لاقبف تامالع ةببتشسملا
 0 عليا اضأ قا لايعتسا عم ناكف اطوقنم الا نوبتكي ال انامز فككلذد سانلار رصف ابنكامأ

 ابهقوقح فوت ملف ةيلكلا نع ءآصقتسالا لفغا اذإو ماجغالا طقنلا نوعبتي اوناكف ماجععالا اوثدحاف
 ليلا لا 0 م ذخالا ىلعالا اهبف اوردقي ملف ةليح اوسينلاف قيبحصتلا ىرتعا
 عبرأ اظنس ف اهئانب ىف هعورش ناو اكو طساو ظنيدم ىلب ىذلاوهو لوطي اهحرشو ةريثك ج عاجل ابخاف

 ابناكف ةفوكلاو ةرضيلا نيب انتال طساو اهايلس اينأو نينايثؤا ثيم ظنس قاام عفو ةرجمل ا

 هنأ نينسلا ىل لع بئرملا دوقعلا روذش بناتك فى ىزوجلا نباركذو نبرصملا نيذه ني كتطيرت

 ةافولا هثرضح امو ملعا هللاو نيعبسو سيخ ةنس نم ادتنا دق ناكو نيعبسو ناس ةنس ىف هئانب نم غرف

 لاق ككلذ نفيكو لاقف ودر.كتعساو معن لاق ثويب اكلم ككيلع قئرثيلهالاقف ايعنم صحا

 دنع ىصواف ىمأ ىنتيس تناك ككلذب هللاو وه انا جامجحلا لاقف ب 0 5 سلا خلا
 هركذ عاتب يح ياش نلط ريردف ىو لد ضدنا د فراس لا ءىشلابا ىشلاو ككل

 يرحف تدي ءاسقنإ الإ رق ىنح اهكرلمريقو اهلك ةييبلا داللاب فكلمو نيبلإب اعاد ناك الك ةلاومو



 املا

 افلا جاجلا نأ أ !بفانلا جورم باثك ىف ئدوعسلا لاق ةديب.ام ىلع ةّرذاو ةاقبا ديلولا

 0 0 يفئاطلا هيلا ةدل نب كراحلا كحك ثناكىفقثلا دوعسم ن . الورع ند مايه ثنب

 ءىشل له. ىدلط كا ثشعت ل تلاقف اهقالطي اهيلا ثعبف لاعتتت اهدجوف ارحس رم اهيلع لخدف

 هانا ءادغلا 1 ينك ناف نلت تناورحسلا قن فكيلع ةكلخد ل اح

 ىنكل نكي مل ثككلذ لك تلاقف ةرذف ثناف ثكنانسا نيب ماعطلاو تب تنك ناو ةهرش
 اهوشسم جاجلا 1 ثدلوف ئفقثلا ليقع 1 نب فسوي ةدعب اهجوزتف ككاوسلا اياظش نم : تالت

 مهل رّوصت ناطيشلا نا لاقيف ةرما مهابعاف اهربغوا همأ ىدث لبقي نأ ىباو ةربذ نع بقنف هلريدال
 ىبا دقو ةغرافلا نم ىسويل دلو نب اولاق مكربخ ام لاقف ةركذ مدقملا اةدلك نب ثراحلا ةروص ىف

 ككلذك هب اولعفا ىناثلا موبلا ىف 4 ناك اذاف همد ةوغلواو دوسا ايدج اوعبذا لاقف همأ ىدت لبقب, نا

 ممد ةوغلوأو اختلاس دوسا هل وهذا م ضمد ةوغلو او دوطنا امين 20 اوصاف كّتلاقلا عبلا ف ناك اذاف

 اهدا فكس نع ريصيال ن راكف فيل هد اولعفف لاق عبارلا موب لاى قذتلا َلّدَقَي هناف هبحو هد اولطأو

 ال رومأ باكتراو ءاجدلا يىعتفتستا لو كأ نأ هسقن نع ربخت جاجلا ناكو ةرمأ لوا ىنهنم ناكامل

 منأو ةبعش نب ةربغملا جوز اهيئاك ةرركاذألا ةغرافلا نا دقعلا ىف هر دبع نبا ركذو ةريغ ابيلع ردقب

 نايبصلا 00 جاجلا نااضياركذو للعغتلا ىف ةروكذملا ةياكحلا لجال ابقلط ىذلاوه

 ندي تعا ىف ناكقر ناورم نب تكلل مع مرو: ئماذجلا جابر نب ىورب اناجحلا نحل ثىئاقلاب
 اكشف هلوزنب نولزنب الو ءليحرب نولحري ال سانلا ناو ةركس لالحنا تكن دبع ىار نأ ىلا ترش

 لحرال ةركسعرما نينموملارب ال .ر ىتطرش ف كاد يي نب حور ىلا ككلذ

 دح ا ردقي ال ناكف ثككلذ هاندلف دق اناف لاف بي ىإ اجلال لاقي هلوزنب مهلزناو هليخرب 2

 مسدو سانلا لحرإ دقو اًموي مييلع فقوف عابتز نب فر 0 ءا الا لوزنلاو ليحرلا نع نلت ن

 ءانحتللا ياابن ليال راف نيتسوملا ريمأ ليحرب اولحرت نأ مك مكعنم ام مهل لاقف نولكاب م 0
 ركماو ركسعلا"َف ميفوطو طايسلاب اودلجف مهب رمأ | 5 0 كد تايه مب ل 00 لكف

 جاجلا نأ نينموملا ريما اب لاقو ايكاد ككلما دبع 2 حور لخدفرانلاب ا حور طيطاسفب

 0 ل 7 ل للاخ اير نقا ح ا كابن كاع 5 دلير“ املا

 ىطوسو كدي ئدي اهنا تنا لاق لعف نمو لاق تلعف ام انا لاق تلعف ام ىلع كَلَيَح

 الو نيمالغ مالغلا ضوعو نيطاطسف طاطسفلا ضوع حورل قلع ا نيتقوملا ريما" لع امو قكطوس

 ام لوا ككل ذ ناكو متلزنم ىف ج انجل | مدقنو هل بهذ ام حورل ىلخاف مل ىنمدق اهبف ىنرسكي

 لاقبو ابلثيب عبس بئارغ ثايرقتلاو امدلا ثكفسو لذقلا ىيابجلل ن راكو هتيافك نم فرع

 منحلاو رومالا طيض ى هنع هللا ىضر باطلا ندريع 00 هيشنبإ نا دارأ هيبأ نيب دايز نا

 رمدو ككلهاف دايزب هشنن نا ج اجلا داراو ّدحلا زواجتو ىرسا هناالا يافا ةماقاو ةمارصلاو



 اما

 اهب ناروركذ نيتايلبو بويا نب (ل اعلا تكلفلا نري ' مع. بالا تح دعا تكلا واشتلا
 انهار *.قيعلا رح عقل اقتملا

 اهروحو نيئرينلا ضرأ نادلوو اهروصق قشمد الع نم فكفاشإ)

 هلوقي بهو ند نسحلا ةاث ما نص

 قى 1 اهنضور ربدغو ءاركشلا متاح شبرقلا عجت

 احدا ف لف اود اك تك اذكو 0

 ةديصق نم هلوقب اضا نسحلا ةاثرو ملعا هللأو ماهت اناا اثر نجلا ىكدل نينيبلا نيذه نا ليقو

 ابيعن هل نبحتني بئاحس  ابيرغلا ربقلا لضولاب ىقس
 انيتش ايعحورلا تديحم ارو ندم ني هطاش اذا
 ابويج مب دوعربلا نققشو :ادودخ مي قوربلا نسيطلو

 ابيبح ىل ىعدي ناك ابيبح ىو ربقلا كاذ بارت ناف
 دنع ناقريزلا ىبال انا ليقوربزو ذكمود وهو موقت مصتعملا ربزو تابزلا تكلا دبع ند دهن ةاثرو

 ةيمأ ىنب ىلوم بثاكلا ناقريزلا نب هللا

 ءانكنلا لسن ملااخ ءابنالا مظعا نم ىبتا ءابن

 ىدءاطلا ةولعجل | مكتدشان مهتبجاف ى عون دق بيصح اولاك

 ىلا اج ف روس وهف بسلا اأو مث سك اهم نيس لا دورنا ي 3 اجو

 اهدعبو واولا نوكسو ةليبملا لادلا مضو اهتتحت نم ةانثلا ءايلا نوكسو ميجحلا ىنفب رود ايد
 1 1 ةليسقلا ء ءىلط 2 بوسخم 3 ءءاطلاو نالوجلا رواج ,قشمد ل نم ميلقا وهو ءار 1

 ف ارلاع انيك تسلا "لجحت برلصلا جناب كل ىنط اسانف نان سابقلا ىفالك لع : لا

 ايهريغ قلل دكرااهلوأ مسي كبس لهس لاو ىرهذ رهدلا لا

 نب ككلام ني بتعم ند.رماع نب دوعسم نب ليقغ ن د مكحلا نب قسوي, نب جالا ده وبا

 لاقو بستلا ةرهيج ىف ىبلكلا نبا ةزكذ ليقث ىهو قلبق لرد نفود نب دعس نبا اوزع زو بسفك

 وه ادهف دابا ىلا افيقث بسني نيف ملعأ هللاو لاقي ايف قيقث وهو اسف ثيبنلا نب مينم دلو

 ةميمأ ىسف مآ تناك نولوقيو_نزاوه ندرك .نب هشم نب ىبش لوقيف سيق ىلا ملبس نمو منهن
 ىدايالا نم امعم ىسقب ثع اجق ركب ند هبلم اهجوزتف ثيبنلا نب هلم دلع ليذه نب دعس ثنب

 ىلوتو ككلملا دبع قوث امو ناسارخو قارعلا ىلع ناؤرم نن ككلملا دبع لماع قتلا ملعا هللاو
 عد
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 |مىل“

 بلطي دشرتسملا مامالا ىلا اهثك ئناللا عبسلا 0 كوك نصيب ضيخحلاو ةفالعلا ايبئم دحا

 ريغ نم نئانلا ملاقااس كل قارمالا: وير تا امافا ىلا عاقل فز امكاد ههطاك لاضرللا راء ايوقي اختم
 باتك ىف ةيحد نبا ظطلغلا ىف هعباتو ملعا هللاو هل ابوقعي لوصحل ةعيرذ اذه لعج» نأ دصق وا قيقعت

 اهنم ىنلا هتدييقب ويزول ٍكابزلا فكلما هده نبادجم دم انزءابناابا قا |لوضلا ركذو ساربلا

 بوزكلا انوردلا انهم كليعشسم ل ةلوكم اذابقلا ةعضمس كلا 3
 بيدجلا ناكلا ادوعت ىعسل ىخا ماظعال ةعقل كنيس ل

 ديزي ام كيناعم عيدبو ككطفل رهاوج نم ككرعش ى ليحل ا مااا تاارو داآ هل لاق

 نعرصقيو الا : ءافاكلا ليزج نم ءىش ككلرخذي اك تن دا قرهأو كل لغ انيخ

 نبأ نمو امل كف اناش تومي. ىلا اذه نأ هل لاقف نوسليف هثرضعحب َن كو از اولأ ف و ككرعش

 ةدوجو لسمسجلا ادنف الط 23 دنطفلاو ءاكذلاو ةدكللا نم م مبق تبار لاقف :ى ككلذد ميلع تيكح

 ال ناك اذكرو ةدنوغ ا ؟كويلسلا لكام اكيك هيسحب لكان ةيذ .ورلأ سنا + ا امرطاغلا

 اذه دعب ماقوو 1 و رجرات نم ىتايس ام ناله اذهو فريلؤإت 0 نيش دات لع 3و ادا ككراطم

 من نورحلا ىلع ميرو ىوصلا ركب وبا 0 0 بكرم ريغ ةرعش 0 ملو 8 هللا ها نأ

 ةنس ماين اما الدالو تناكو عاونالا ىلع 05 نورحلا .كع هيترل ملو ىناهبصالا ريح نس ىلع هديج

 مساج نيعستو نيننثا ةنس ليقو نيعبسو نيتنتا ةنس ليقو نينامثو نايث ةنس ليقو ةبامو نيعسن

 قس ناك منأ 0 اشنو ةيربطو قشمد نيب قشمد لابعا نمروديجلا دالب نم برق ىهو

 اهب ارايخ ةويأ ناكو قشمدب ةدنع ليعبو اكثاح مداخل ناك ليقو رصم عماج ىف ؤ ةرجلاب ه 7 سانلا

 اما مم 'راص نإ ل )| لة لعتشاد ةريس ةينيث مف مالكلا واح اهيصق ليوط ريسأ ماتو ود 0 راكو

 ليفو ةدعقلا ىذ ىف قون هنأ ليقو نيتيامو نيثلثو ى 0 نس ىف مدقل أم ىلع لصوملاب فوتو راص

 نيتلثاد 0-0 محلا ىف ليقو نيتبام 5 نر رشعو عسل دقو نيبرثشعو نايث ل 1-9 ىوالا قدا 0

 كييارو ةبق ىو .دطلا يح نب لش ردا ةيلع ىنبو ىرتتعبلا لاق قاع هللا ميحر نيتيامو ن نيناثو

 ىل يدر ا اذه لوقن ةماعلاو قدك فاح 3 3 :, 5 لحوملاب ةرمش

 ىلاعت هللا 6 نأ ميملا نزرح ت 0 3 2 0 دلع ند 32 7-2 ابا 2

 2و3 دم نع

 اهزوبق الا ءابدجسلا لصوسملا نم توتا الو نيتطوغلا جود هللا ئقس

 دمروكدملا نينع نوال ةندصق نم «ثيزلا أدادو ماين ىأ لجال لاقف اهروبق صخو ان مرح مل



 ا

 ثتالوكاملا ضعب دايقنا ركذ باب ىن ظحاجلا لفغاو هلوق دنع دراظملاو دياصلا باتك ىف | مجاشك

 غل درانإل ماهتوبا دشنا الو هر مش اذا دسالا ىلع هسفنب ىمري ىذلار اهلا ٌركذ تالكألا سعبل

 اهلواز ىلإ ةيئابلا هتديسف قييعلا

 بكاوسلا عومدلا ثانوصم تليذا بعالمو عبرا نما ل فم ىلع

 اذه لدم ام هللاو هل لاق مث ثرعش نودل اهنا ةللاو مل لاقو مهرد ىلا نيسيخ ةاطعاو اهنسحتسا
 لاقريمالا دارا كلذ ىو مامت يل لاقف ىئسوطلا دييح نب دهب تييثر امالا نسحلا ى لوقلا
 0 ىلا ةيئارلا ككنئدصف

 رذع اهوام ضفي مل نيعل سيلف ٌرهدلا حدقيلو ٌبطغلا لجيلف اذك
 نم تب مل هنا لاقف هلق مقل ن .روكاو ىلهاو ىسفنب ريمالا ىدفا لب لاقف ف ككل ابنا هللاو
 ىف ىناطلا متاح هباب ى ديجم دحاو لك مقلث ىط ةليبق نم يرخ يرانا

 سانلا ثيارو ةريثك ةرابخأو ةرعش ىف سوأ ند بسيبح ماين ودأو ةدهز نخب زييعل ىو دوأدو ةدوج

 هلوق ىلا اهيف ىبتتا ايلف ةينيسلا هنتديصقب ةفيلخلا جدم هنأ ىلع نوقبطي

 شام ءاكذ قف :قنخا ملح ف مناح 0 قف وردوع مادقا

 دشن هسأر عشر مث ةءاش قرطاف 507 الجاب نينموملار ريمأ ةيشنا ربزولا م ل لاق

 نساملاو دنلا ف 0 ةنود نم ه ! ىبرض اوركند ال

 ساريتلاو ةاكشملا نم الفم ةرونل لقالا ترص دق هللاف

 ميئيع ىقربظ دق هنال امري نيعبرأ نمرثكا شيعيال هناف هطعاف هبلط ءىش ىا ةفيلعلل ريزولا لاقف
 ديرا لاق ىبتشن ام ةفيلختلا هل لاقف ردقلا اذهالا شيعي ال اذه بحاصو ةركفلا ةّدش نم مدلا
 3 دقو الصا اهل ةعص ال ةصقلا ةدهو ثامو الّدملا ةذه ىقبو اهيلا هجوتف اهايبإ ةاطعاف _

 هلوق ىلا ىبتت ناو مصتعملا ن د ديحال ةديصقلا ةذه دشنا اب هنأ مايت ىبارابخا بانك ىف ذ ىلوصل

 اًرضاح ن 00 حابصلا نب بوقعي نيم نادل لاق ريكا تحلا زرع 1

 اودجلا مل ةدب, نم ةديصقلا ثذخا الو ندرخالا نيتيبلا داز امن ايلف قرطاف ثفصو نم قوفريمالا

 اده برعلا فنوسليف ناكو فسوي وبا لاق جرخ 5 0 هتحرس نم اويجخت نيتبملا نيده ايف

 2 ءىشب سيلو هتركذ ام ىالخ 00 ىور دقو ككلذ دعب لاق م اببرف تويب ىتفلا

 ديرب ةالو بهو نب نسحلا نأ ىوس دجا ملف لصضوألا ةضالو ةروص تققحو ابنعبتت دقو اذدهوه

 ةذه نا ةعيحص تسيل ةدّدقلا نأ ىلع 1 ذل او ابد خفاف مث ننس نم لقا اب ماقاف لصوللا

 لب ملو نوماملا نب ديحا لبقو مصتعملا ند ديحا اهب جدم لد ءافلخلا نم دحا ىف ىهام ةديصقلا



 اال

 مليع نوم لطاب !ذهو دوعسم ةهسأ ن نم ءابالا نم ابهيف ركذ نيبف سب لو ىط ىلا ةبسن هل ثففل

 ماين ىبا لوق ىف اذه ىدمالا ركذ ٠ ءابا ةرشعت ابط قحلب نا اج !!اهينم هبسن ناكولو

 جرا كعب ل ديردل دوعتسم_نمروكسلا 0 لوقؤيمانل تس قافدو سبق الجب بسنلا ىف طقس دفو
 :ةفئالاو هلم دعيلا دد نكت درا اشم ندفع نم انآ ام لاقي ابيك اذه لد مئابا ودم ادوعيبم

 بيطعلا قاس دقو هنم اناو 6 لقوا نمل يل دلرملمب بو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق اذه نمو

 م موق لاق ىلوصلا لاقوريسير يت هيو ديسن دادنب راث ركب وبا

 تانك ةلو_هبولاسأ نحو ةرعش ةءاضبو هظفل ةحابب> ىف ةرصع دحأو ناكو اسوا راصف ريغف .ناريصنلا

 لوحف ةاهس رخآ عوج امو ةرابنخا نديسحلا متفرعم ناقثاو ملضف اك رازغ ىلع تدر علإ دلاوحلا

 كار ايتخالا بان .انكو نييمالسالاو نيمرضعملاو ةلهاجلا 1 نم ةريبك ةفئاط نيب هيف عمج ٠ ارعشلا

 فلا ةرشع عبرا ظفح» ن 7-0 ا طظوفحملا نم هل ناكو ء ءاردشلا مش ١
 ابمو 8 للا اجو مهزئأوج ذخاو ءافلخلا عج ع ميطاقملاو كاستل ريغ برعلل 8 'روجرأ

 همودق نم فاخ هعابثاو 0 ةعايج ف 4 ناكو هل هلومصوب عميس ايلف رعاشلا ل ذعملا نب اديصلا دبع

 دليلا ةلوبخد لبق هيلا :بتكف, هثج ايضرعيو هيلا :سانلا ليس نا
 لاذم هجوب اههاتلكو س انلل زربت نيتنثا نيب ثنا

 ٍلاونل ابلاطوأ بيبح نم لاصول ايجار ككفنت تسل

 لاوسلا لذز قزهلا لذ ىنيأ!!1ذه اا كيرلا قبب ءاس قا

 دقو هيف انل ةجاح الف هياي ام اذه لغُس دق لاقو عجرو ةدصقم نع برضا ثايبالا قع فققو ايلف

 ف تاندالا» ذك لادكألا سال لاق انو ةزيبلا فرح ف : ىبنتملا 8 0 قف تاينالا ذه ريظن ةركذ

 5 ارماو رخآلا ايهدحأ نرعي الو هيلا ناسا احلا ماين وب او وه ناك قأرو لذ (ققدو يك مامث ىبا

 بتكو الق اهارقو مايث ونأ ىناو ايلف ماين ىبا ىلا عفدت

 ددعلا ىف 1 3 نمتنا كفنأو 00 لوق مطظنلت ذأ

 ايدل 0 نوخ ند 9 0.33 0 0 ىرج» نم تككلبو كيد

 ىلع اناصقن ةدابز بجوا لدجتلاب يلع نسحا ام:لاق لوالا,.تللبلا ارق ايلف ديصلا دبعر

 ارق ايلف انهاه مل اي يتركوا ليَع عه 00 ل يباع اخي هيلا 3 ظذ الو مدع مدعم

2 
 اح



 ااا

 ميف يجو نيتلدو ىدحا نس :ناضفر ريش نم عباسلا ىف مئانب نم غرفو ةرهاقلاب عماجلا ةرايع
 باب نيبو ةئيب ةيقريلا باب نم برقلاب رهزالاب فورعملا وه عماجلا اذه نأ نظاو «عرلق دعا

 القتسمرهوج ماقاو ةركذ ى :الا ا رصنلا بابل رراحلا ذر ءاقلابرخالا ءماجلا ناف رصنلا

 ةرهاقلا ىلا زعملا لصو الو اسوي نبرشعو نيس اعبر | اهيلا زعملا الوم لوو 01 ةكلمم ريددنب

 نم هيلع ن ماك ام ىريستلا نب اين رعب الوداع ىارض هلا ندم رهوج جرخ هثيجرت قوهايك

 نازغملا ةالوم ةيجرث ىف ةربخ نم فرط اضيا ىتايسو ةرهاقلاب ةراذ ىف ١ هيلا دعي: مل مث باينثلا

 نم هسفن ىلع قاخ دق ناكورصم بحاص مكاحلل داوقلا دئاق .نيسحلا ةدلو ناكو قلاعت ةللأ ماش

 نم مكاحلا لسراف هتخا جدر ناكو نايعنلا نب زيزعلا دبع ىنضاقلا ةرئيضو ةدلوو وه برد مكاححلا

 دشار ىلا مكامحلا مدقتف ةمدعلل ةرهاقلاب رصقلا ىلا اورضح مث ةديدم مهسناو مهبولق بّيطو مهدر

 ىسداقلا ةربصو نيسحلا اولتقو ككارئالا نايلغلا نم ةرشع بمصتساف ةيقئلا نايس ناكو ىقيقحلا

 ربخ مدقت دقو ةبام عدرأو ا مبلتق ناكو مكاحلا ىدي نيب ىلا اههيسار اورضحاو

 ناوجرب ةيجرت ف نيسحلا

 ةلودلا ء ارما راك جزم ع اك نيادلا وكف كرقلإلا +4 ىحالصلا 0 نب سكرابج روصنملا ونا

 ةعايج”تباز 0 ةيراسبقلا 8 را مروقلا لهبن 0 ةحالملا

 0 ال انَلعم ا ب1 1 الفيم |هالغأب ايو ابئاني

 تح ءاهلا سنو ميجلا رسكب سكرابجو ىلاعت هللا هيحر كانه ةروهشم هشرثو ةيحلاصلا لبج ف
 راتسا هيرعم ىبيجع ظفل وهو سفنا ةعيرأ ىيرعلاب ةانعدو .ةلهبم نيس مث ةحوتفم فاك مث ءار لالا

 دد زورعم وو كاوإ عبرا راتالاو

 دعس نب رم نب نآورم نب 6 نب عدلا نب سيق نب ثراحلا نب سوأ نب بيبح ماهث وبا
 نالبك نب د نر زد دع نت هيكل ةهاو يطل نك تنوقلا ند ورابع نوب ىدع نبوروع ند ل 53 ردأ

 ىديحسا نبا رشم ند نسحلا | سفلا نأ رك ذو روب شم !| رعاشلا ناطحف ند برعي 1 ل

 نا ما اياايرالن ىف ندانلا لوكا دبع ىذا ظفر وصزام لريال: نيل لزاما اج انك كف ناوطللا

 دقو اًنيإا! ةودنعتخف راطلا ننوذتادل لاقي قهتاد!' رقم ةبرقا هاملت 1نرل اينارصت ناكدابا
 عن 1-45



 اا/آ

 اذبل حالف نيرفعجل لاق رهوج كلذ ىار ايلف اهظفحي نم ةضاخملا ىلع رصم لها لعجو بكارم
 عقوو مهبلا ارجرخ ىتتح اًصوخ لاجل كبر الطكرم ىودو ليو ارشيف اك رع ريهفوتلا:كفارأ بلا
 نم اوذخاورسم اولخدو ليللا ىف ةعاهجلا ثمزيناو مهعابتاو ةيديشخالا “نم قاخ لتقف لاتقلا
 دئاقلا ةبتاك» ىف رفعج ىبا ىيرشلا ىلع نلخدو ةاشم مييبرح جرخو اومزبناو هيلع اوردق ام مهرود
 اعمارجبلا 4و راطقنإ اهديع نئآنلا] يلج قامالا ناماولاعم رتفلاب هل هينيفإ وبلا بنتكف ناكمالا ةداعاب
 مهلموب س تالا ىلع ناطو ضيبا دن دعو هلوسر رضحو ميناماب ميببلا داعف

 يبا ىلا هلوسر درو راهنلا رخآ ناك ايلف ةنشف نك مل كك ب اذلا ىكسوإ ضاوسالا تحتتو دلبلا
 !اكلعلا_تارشالا ةعايجتإ واع نم اوان ةلبلا# ةرشع عبسا ءاثلثلا موي ىاقل ىلع ليعت ناب رفعج
 ةزيجلا ىلا نايعالا ةعامجو رفعج ريزولا مهعمو امي 58 نيبهاتم اوفرصناف دلبلا ةوجوو
 اضل او, |ةيضلاو هيلع اليلسسو ارلرتةيريزولاو كورلا الاب ف سانلا لزني دانم ىدانو دئاقلاب ارقتلاو

 لاوز نم اولخدف دلبلا لوخد ىف اوددبا مالسلا ن ا الو هنيبب نع تيزدلاب ملايش نءربزولاو

 0 بوث ميلعو ميدي نيب هدونبو هلوبطورسعلا دعب رهوج لخدو ددعلاو السلا يطب شا
 يبصأ اهو ةرهاقلا سوم طتخاوب وبلا ةرهاقلا عضوم هخانم ىف لزنورصم قشوراكسا سرف هنحتو لقثم

 ا دا تاروز هيف ناكو ليللا ىنرصقلا 1 دق ةودجوف ءانبلل دناقلا ىلا اورضح نوبرصملا

 ظعيس دلبلا ىلا لخدب ةركسع ماقاو اهريغا الف ةديعس ةعاس ىف ثرفح لاق مل ميج ملف دل دتعم ريغ

 ىف ىلتاقلا سفر هبلا ذفناو ينغلاب هرشبب رن ارا كلا تاكلي رعرر داير لاككنلا نيل اهوا لإ
 نع ”يوقودو ةكسلا للع نا تكلذك و ةيرصم ا رايدلا ربانم نع سابعلا ىنب ةبطخ عطقو ةعقولا
 خف ةلكفن الخ لَكَحو ضاننلا بايعلا ءاتطعلا نيبلاو و دوسالا راعشلا لازاو زعما ةالوم مساب كلذ
 نم نماثلا ةعيجحلا وي ىنو ءاهقفلا رباكأ نم ا ىساقلاو ريزولا ةرضعب ملاظملل تيس موي لك
 ير رمل لع لو ”عطصلا دق حط رس بلا هلا ايي ذاب لانو هدجرما ةدعقلا ىذ

 اديني وسلا نيعمنلاو

 اريطت هربطو سجل يس اللا نهد يذلا كوخرلا ل نصار 2-1 ا را علاق
 5 نمت 51 عر رشح قرم هان ةعيجلا 0 فو نونمو ل 2 1 0 0 ممللا

 7-0 لا مسبب 3 د رمجو هياكل ل مهلعإ دا 2 0 0 بيطعتلا

 ريصمل ذد : ام لو اوهو لعل اردخب ل 2 - نذأو هد 20 نيقفانملاو ةعيجلا ١ ةروس أرقو ميحرلا

 اونذا نسل نم م ىلوالا .ئدايح فو ةعيجلا ةالص ىف بي 3 ثتنقو د الا تاما 3 م نذأ: 3

 ف رعملا تا ككلذي 1 دئاقلار لس ليلا ريخ ىلع 0 قيتعلا رصد 5 هاج ىف

 قسم 3 7 _ 22 فلور احل لدمو ه 13 نزلا لاقز يلع ركنا درج ياللا ل ل يطب اعد انو لدي



 اا/ذ

 ىلا شويجلاو لاجرلا ريبدت نا ىلعو يغط نب هللا دبع نب نيسحلا ده وبا هبا مع نيا مقلخب

 ءاثالعلا وب ىف ككلذوربزولا ت تارفلا نيرفعج لصفلا ىبا ىلا لاومالا ريبدتو ىديشخالا لويش
 نك نجا نس ىلع نب هدول ىعاو ةبايناثو نيسيخو عبس نسا كوالا: ندايج نم نيقب رشعل

 دنجتلا نا مث هللا قا جدج كاس ال نيمرحلاو ثاماشلاو اهلايعاو رصيب ربانملا ىلع
 بكف ةركذ م دقلا تارفلا نن رفعج ةيجرث ىف ةانركذ ايك مف قافنالا مدعو لاومالا ةآقل اودرطضا

 رهوج اا لغسل اويلسيل ركاسعلا ذافنا هنم نوبلطي ةيقيرفاب زعملا ىلا مههوجو نم معابج

 ةالوم ةداعو هيف هنم سبا اديدش اضرم ضرم ارهوج نأ قفتاو ةيرصللا رايدلا 0 روكاتلا

 ةيلا جاتحت امانا رجل دقو ضرملا نم هلالبا قفثاو ده ىلعرصم يتفتسو تويبال اذد» لاقف زعملا

 سراف فلا ةبام نمرثكا معمو ةداقرلا هل لاقي عضوم قركاسعلاب زربف لاجرلا حالسلاو لاملا نم

 مدنا من هيصوبو هب واحتل 0 لكيلا جرس عملا ناكو لاملا نم قودنص ىنيامو ىلا نم رثكا هعمو
 هدالوال لاف مث انامز رس هلدحلا ةسرف ىلع ايكتم زعم او هيدي نيب رهوج 6 ردا جرخو ربسملاب ديلا

 مل لاقف رف امر ريا هير لتقول مث مهلوزنل ةل دلا لها لزنو مسل لويخ نع ان دا اولزنا

 ولمس طماع ناك ام لي دة موج تأ وت ترا ا اشو بكرف بكرا

 دنع هدب لبقيو رهوج دئآقلل لحرتي نا ظهقري بحاص يل اذا دبع ىلا زعم لا بتكو هلبوارسو هيئاخ

 رهوجل هثاقل دبع ةيرما ام لعفو فعي, ملف ككلذ نع لكي نال ع راشد ولا ةيام ىلفا لدبف ثقل

 قى ةلسارملا ىلع تارفلا نب رفعج ريرال ع عم اوقفثاو ابلهأ برطصاف مب ,لوصود رصم نكاربعلا 2

 ىليسحلا هللا دبع نب ملسم رفعج + ادلب ميل دليلا 0 ىنامالا بلطو

 ذيج ام اسضبا عجز ىلا بكتير لبا هلا نم ةعامج دعم نوك نأطر دو مهياجاف مهريفس 0

 ةيايثلثو نيشسيخو نايت ةنس ع نم تيقب ةليل ةرشع ىتننال نيالا موب 0 دئاقلاو حن أوبجوتو

 ىذاو هعم نع ىبرشلا هيلا لصوف ةبردنكسالا نم برقلاب ةيرق ىو ةجورن ف لزن دق رهوج ناكو

 اديدش اًيارطضا دالبلا برطضاو ةوبلط اهب دبع رهوج هل بنكو ةوسمتلا ام ىلا هباجاف ةلاسرلا هيلا

 مههراضم اوجرخاو مهرود ىام اورتسو لاتقلل ةبهالا ركسعلا نم ةعايجو ةبروفاكلاو ةيديشخالا ثدحاو

 عباس ىف نامالاو دبعلاب لصو دق فدرشلا ناكو هيلا لحرف ارهرج ككلذ غابو جاصلا نع اوعجرو

 باوج دحاو لكل لصواو دبقلا مهبلع ارقذ دنجلا ةدنع عينجاو سانلاو رد دولا يل 1

 رولا هيف بطوخ دقو هبانأك باجر ل | كاعد ةيالرلاو لاك عاطقالا نم دارا اهب هباثك

 ىنازبوشلا ريرحت مهلع او 6 كفو ىضر ريغ نع اوقرفتو عا ءاندمإلاو ةرجاشلا قف ”لدوط لصف ىجن

 لاقل لضوو روسحلا اوظفحو امد 7-0 ةزبجلا وكن ركاسعلاب أو راسو لاتقلل اويهتو ةرامالاب هيلع اويل 1

 0 تدذخاو لاجر ترساو نابعش نم رشع نراقب ىدتتاو ةزيجلا نار هوج

 ركسملا نم ةعايج رهوج ىلا نماتساو ناقلش ةينيب ةضاخحملا ذخاو نيدايصلا ةينم ىلا رهوج



 اا

 بنذ هب ساقي ال بنذ كئتايح ةبيجم تلق ثبنذاام تلق ناو

 مث ىملاعت دلاوبخل يي ١ ا د

 0000 نيعسلتو د مين دب ةاقيلافا زرق ا 8-5 قولو الر وبشمم رق ةراثأو هذولا

 هلاخ دنع ةيزينوشلاب ثبسلا م نذدو دادغبب ةعيجلا رابن نم ةعاسرخأ نيعسنو نايث لس 0

 نيعبس ارقف ةرقبلا ىف ادتنا مث ميركلا نارقلا منخ دق هوم دنع ناكو ايهنع هللا ىضر ىطقسلا ىرس
 0 ناك هابا نال ىريراوقلا هل لبق اهناورختلا ليعب ناك هنالزارعخلا مل لبق اسيناو 0

 كعتو قاولاو كا ىريراوقلاو ةيناث ءاز لالا دعبو ءازلا ديدشتو ةيجعملا ءاععلا ينقي زا

 ىقناعمسلا لاقو نونلا سفن ةدواكلو ةيناث 11 اهدعبو كا ابحت نم ةانثم مث الر وسكم ءار 7 3

 دال 20 ا 10 0 ولالا دعنو ءاهلا ع

 دنواهن اولاقف اهويرعف ىنب دنوا ينعمو دنوا حون اهييسا ناكو اهانب مالسلا ميلع مون 0
 . اح هاب احا اكل الإ يكس 0 ا ةيسخلا نيشلا مضب ةيزيفشلاو
 ىبرغلا بناجلاب مهنع هللا ىض را ل تال حا دادغبن 8 روب شم ىهو

 نيووشملا نيزعلل لاو نس ناك يورلا بتاكلاب فورعلا هللا دع عري رهرج سحلا ول دتانلا
 وا ذاتمسالا ثوم دعد اهذخابل 0 ايدلا 0 1 ةيقيرفا بحاص يدها ند م

 0 نم تكتيقب ,ةليلا ةرشع 50 0 ف 0 ةراكيثلتو نيسيخو نا طظلس 1

 زعملا ةالومب اعدو نابعش نم نيقب رشعل ةعيجلا مج اهب ابيطخ ريثما دعصو ةروكذملا ةنسلا نم

 ةروكذملا ةنسلا نم مظعملا ناضمر رهش ىقصن ىف ةيقبرفاب وهو دالبلا ذخاي علا ىلا ةراشنلا ثلصوو
 5 0 1 ا 1 ا 0 هيلا لصو ىتتح اهب ماقاو

 ا 0 اوي - 0 سيمخأ م“ 2 : 5 انلا ىلإ اسحم ناكوابلاوحأ
 بس ناكو كو ةرذام ر ركذم ةانر الارعاش قبب » ملورصيب هثافو كناكو ىلاعت هللا ةيحر ةيايثلتو نينايثو

 رقتسا قوت ال فاكلا فرح ى ةركذ ىنالا مداحلا ىديشخالا روفاك نارصم ىلا هل زعملا ةالوم ذافنا



 [|ايزخ

 اهيفرحم كراع ةطياقترد معلا هلم لوح لرتكم) نان ىوزجلا :ىدرالارعللا) دخت ىز افا اناا و1
 ىباو ىرسصملا ددعش نرد 3 56 اا نيدو هنيد ناكو هنك ى هلثم هنمز 2 5 ابليعتسمو

 دع مكاسب لتق ىتح 0 0 0 ملو باذدالا ا كاكا كا
 ةدعقلا ئذ. نسوهو مخاوي فر نيروك بلا يكاطنالا رقما: سجل ىو ةدابجلا ماو يي

 افوخرو وكذملا ىنغلا دبع ظفاححلا ايهلتق بيس رتتساو ئلاعن هللا !يميح هاا نيعستو ع عمتملا

 تفي ىورهلاو هحضرات ىف ىجبسلاب ىفورعملا راتتخملا ريمالا ككلذ ىكح ككلذ لئم لطب زم ىلع

 ءاشنمو ةدلومو دو ابن نم هلصارويشملا ,دهازلا ىريراوقلاز اًرجلا دينجلا ند دعم, نب ديتحلا تانلا و١
 مامالا بحاص روث ىبا ىلع هقفنو نودمروهشم ةقيقحلا ىف همالكو هرصع دبرفو هتقو ئبش ناكو قارعلا
 بمحو هلع هللا ىضر ىروثلا نايفس بهذم ىلع اهيقف ناك لب ليقو اهبنع هللأ ىضر ىهفاشلا
 يدرس نب سابعلاوبا هبحصو رياشملا ثلج نم اههربغو ىبسامحملا ثراححلاو َىَطقَسلا َحرَشلا ملاخخ
 تنبأ تن ردن مهل لوقيف نيرمامحلا بيجعا مالكب عو رفلاو لوصالا ىن ملكت اذا ناكو ىعفاشلا هيقفلا
 مع قطن نم لاقف فراعلا نع دينجلا لئسو دينجلا مساقلا ابا كاس لمالك د

 0 57 59 ىاككل او رلإل ويعالاب هم ا ناك ككاس نار
 دل

 0 م تيللظو 0 )اقف :ةحبس فقكديب دحات كتكفرش عم ثنا مل ليقف ةعبس

 ىلع مالكلا نم ةيشح ىبلق ىف ناكو سانلا ىلع ملكت ىطقسلا ىرس 52 ى لاف دينحلا لاق

 ميلع هللا ىلص هللا لوسر مانملا ى ةليل 0 ككل د تانج ف م ىسفن | 2 ثنك ىناق سانلا

 جبع مصاأ نأ لبق ىرسلا باب ثيناو تيبتناف سانلا ىلع ملك ى لافف ةعيخ علل تناك 0

 قرشنناو ع عماجلا ق : سانلل د ذه تندعفدف 5 ليف ىتح انفدص م لاقف بابلا تققدف

 ىنعم ام ٍريشلا اهيا لاقو أركنتم ىنارصن ما لم ناموا 010

 ىسمار تفز مف كفرات ا ا ا ل ذ اوقثا | ملمسو ةيلع هللا ىكص هللا لوسر ل

 ىعافتتا ءىشب تعفتنا ام دينجلا ريشلا لاقو مالغلا ملساف هع ناح دقف 0
 تضاف راذ نم دق ةئراج كغيص راي ظارقلا كي تفررم لاق نه امو 3 30 كاييام

 قش ابتعيسف اهل

 ٌبحسلا بلطي ملرججملا الول نيلوقت ىلبلا للُح ىلر جملا ىدها ُتلق اذا
 م آ1. 44



 ااا

 ةرمأو اهرمأ ىف 3 اكدعو 8 أريثك اذجو ركذف ةليغب هنح نع ةلايسو هنزداج نسحأو ا عمسو مل نذاف

 ركذو نري اينو نيشنل | نس فز كانه ثام ىتح البلقالا ماقا ايف هحلصي امو لزنيب هل رماو ماقملاب

 لاقف ىباحصا نم لجر ىنبقل ذا ماشلاب ب! انبالال ىيعابلا ليس ب 0
 ام لبهس نبا اي لاقو نإ ارق يانب ةرجبرب دلع |كلهسدف هذوهت لوي ش اكتم معتق فكل لع
 هللا الإ ىبلإ ال نأ دبش ف م ملو طق رمختلا برشبب مل لجر ىف لوقت

 كيتا تو لاق, لحبرلا اذهزىربيف وبلا هل وجر ولج دق هنظإ يبملق
 نم 2 لوا ىفل ىناو ماسو هيلع هللأ ىلبص: دهم ةعافش ىننلان ال لاق .ةنيثبب ةنس نيرشع لام ببشت

 ثام ىتح انحرب ايف ايف ةببرل اهيلع ىدي كبعّصو كنك نا ايندلا مايا نم نم مويرخ رخآو ةربخالا مايإ

 م 0 هيف ثام ىذلا ةضرم رصيد لييح ضرم ىراوهالارفعج ند ديجأ 2 دجت لاقو

 00 لاق ىعيصالا نءاضيا ىناغالا ىف ةركذو باوصلاب | ملعا هللاو ةياكحلا هذه ركذو ىدعاسلا ل

 ام لك كبطعا نا ككل له مل لاقف مب م هنرسح ا البيج ادع 1
 اهلزع 5 هذ < ذحف تمانا اذا لاق معث مبللا ثلقف لاق ككيلا ةدبعأ ايس لعفن 0

 اهبكراو ةذه ىتقان لحتراف يبا طع اذاذ منيف طهر ىلا لحراو ككل اهاوس ءىش لكو اًبناج

 ور 2 فرش ىلع لعا مث ابققشاو هذه ىنلح سبلا مث

 لوغق ربغ ءاول ال بجرم ىوثو 0 يع أمو ىقلا 16 ب

 ليبخلاو عرارم نيب ناوشن ىرقلا ىداو ىف دربلا رجا دقلو

 ليلخ لك نود كليلخ ىكباو ليوعب ىتدناف ةنيغب ىسموق

 ةنجد ىف ادب 0 0 كزرب ىتخ تانببالا ا _ ليج ةدصلا ام تثلعفف لاق

 5-5 كا موص قى 3 3 0 ابار ايلف 0 تثجرخأو 0 انا أم لو 00

 ثتماق مث ةعاس اهيلع اًيشغم تثكمو تفعض ىتح هنيدنبو ابعم نيكبب ىلا !ءاسن عينجاو | ا.هبجو

 لوقت ىهو

 ايار ةانمصلا ات[ تا رد ن1 سا ت4

 ايكاب رثكأ ثبار ايف لاق ىفلسلا ديحا رهاط ىبإ ظفاحلا' ةيجرت يف:ستيبلا:ىيدهركذ مدقل دقو

 ذنموي نم ةيكابو



 |ا/ا

 بيغي نيح رارسالا ظفغح الو .ةنامآ ىّدوبي ال نم انببراو

 ىنعي ةبيبعلا ىبا دنع نم ثلقف تالبقا نبا نم لاقف ةنيش لييج رم ىتيقل ةَزع ريتك لاقو

 تكشان ع 0 5 ال لاقف الرع ىلعي ةييرحلا ىلا ثلقف ىضين نبأ لك لاقف 0

 نم دب ال لاقف عجرا نا ىبحتسا اناو ةءاسلا اهب ىدبع تلقف .ةنيعب نم اًدعوم ىل ذضتتف
 مودا ى مداو لفساب مباعس :تعقو فيصلا لوا نم لاقف ظنيثبب كدبع ىتم تاقف كلذ

 ءاملا ف بوثلا ىلا :اهدي تبرضف ئتثركنا ىتترصبا ايلف ابايث لسغت اهل ةبراج ابعمو تجرعف

 اهتلاسف سيشلا ثرباغ ىنتح ةعاس انتا ألا ا وذلا ثتداعاف ةبراجلا ىنتفرعو هذ تفحتلاف

 ليفريثك هل لاقفاهبلا ةلسراف هنمآ اذح ا تدجو الو كلذ دعب اهيقلالو نورئاس ىلها:تلاقف دعوللا
 لاق اهم ةولعخلا ىلع ردقا مل نا ةمالعلا هذه اهبف ركذا رعش تايباب ضرعتاف ىحلا جا

 ةثتاعتا'“تنلف لاق ىخا نا اب كدر ام اهودأ هل لاقف مم جانا ىتح ريثك جرعت باوصلا ككلذو

 عميس ملبثبو تدشناف اهتاه لاق ككبلع اهضرعأ نأ ثببحاف ثضرع

 لكرتب لوكيرلاو كود تايسلار ىهام لا رزعاب نإ كيل
 لعفأ كثينك ىذلاب ىنيرماش ناو 385 ا ىلعجت ناب

 لسغي بوثلاو قىدلا ىداو لفساب ى :تيقل موي ىدبع رخو

 ىنيناب بلك لاق ةنيدي اي ميهم اهوبا اهل !لاقف ًاسحا اسخا ثلاقو اهرذخ بناج ةنشاتسرسف لاك
 ةاشريفكأ سبذنل اًبطح تامودلا نم انبغبا ةيراجلل تلاق مث .ةيبارلا ءارو نم سانلا مون اذا
 تانودلا عدلا ل. ها ةريخاف 00 ىلا حارو ثكلذ نم لجعا اناريثك لاقف مل اهبوشنو

 سبسصلا قرب ىتح اوحرب ايف نيبلا ريثكو ليج ءاجو -- دلا ىلا اهبحاوصو ةليلب تجرخو
 اموهألا ريض ايهدخأ ملغ لم الو 3 ككلذ نم نسحا طق اسلجم تيار ام لوقي ريثك ناكف
 0 0 3 ا : فرعللا مسقلا ويا ظفاحلا لاقو مهفا ناك اسيا ئردا

 جوملا فخ ىلا تجرح 5 0

 جرت مل ن أ موقلا ن نبيتنال 0 ةيعنو 0 دعو 7

 رجلا 7 اهلي نأ ةعكا ف تيس "اهلوق دخحخ تجرح

 جرشحلا ٠ ءام دربب ىيزنلا برش ابنورقب اذخا اهاف تثيفثلف



 اا

 لوقي ثيح برعلا رعشا هللاو لييج لوقب رع ربك ناكو
 لزنم ءاهيت نا ىناهنرجخو

 ةرعش, نمو

 ىنرسبو مكرس ظفحال ا

 السرم كل ىراال موج نوبكبو

 رطانلا فدع انكين فكلملا لا
 ادعومزجتب بلو نويذلا ىصقتب
 ىنيدعت ىذلا دعولاو تناام

 الديصق ةليج نم ةرعُس نو

 باف مشاه يبءام ثرلق اذا
 هب ٌشعا ىلقع ضعب ىدر ثلق ناو

 اضيإ ةرعش نمو

 ىذلاب ةنبثي نم ىضرال ىناو
 ىباو طتس ديول

 ىضقنن لوحلابو ىلجعلا ةرظنلابو

 اضيا هلو

 ىَرأ نأ سانلا نم ىيبحتسال ىناو

 ا
 ىذقلل طلا_عمل ا ء ا هاو

 انصبإ تايبآ نم هلو

 ةجاح بلطي سيل نم ىلع ديعب
 ىنشرا لييج اب تلاق ظايثب

 ايسارلا ىلا يصلا ام اذا بلل

 ىرك ذد نأ 2 اصب نييلعت ول
 ريشا ىلع هيف ىقتلن وا

 ردقيملمكاقل مىب ناك نا

 ريقألا نيت تكاد نئادنص عبتي
 رثكلا كسلا" ىلا ريفنلا ركن
 راي سيلو انل ميرغلا اديه

 رظهي مل ةباسعس قرسبك الا

 دور تحال تلافرادولا نم

 ليالي: كرقل (يفئاولاء(وقينتا
 هلمأ باخ 'دقوجرملا لمالابو
 هلباواو عقبات الرخا

 فيدر ىلعوأ لصول افيد

 فويعل ةذارو كترتتم 5 اذا

 ينزف شاد ذو ع اتا



1 

 ثلث كنس ىودملا ىلصومللا اقاقش نب ده نب دهحا نب نيسحلا هللا دبع وبا كلذ ىن ليعف

 ةبام سيخو نيغلثو

 رقسهيلط نم تكتشال رقم ىف هللا ءايمإ ل

 ن 2 ب طل ا 0 ال عا" دعو ناقلا ادن ف

 عل مصب نح نب نايبط نب ةليجلا داصلا مصب حابص نب رُيثَم نب اللا دبع نب ليج وريعوبا

 ميد نب دعس نب ةرذغ نبربثك نب دبع ند ةسض نب مارح نب ةعيبر نب نونلا ديدشتو ةليهملا
 دحا .ةنيثث بحاص روبشملا رعاشلا ةءاضق نب ىامحلا .نب ملسا نيردعس ند اشيل نب ديزل

 اههلزنمو ارس اهيناي ناكو اهيف رعشلا لاقف اهنع دف اهبطخ ربك ايلف مالغ وهو اهقشع برعلا قاَشْع
 تل قى ركاسع نبا ظفاحلا ةركذ ملم ءىبش ركذ ىلا ,ةجاح الف ' رومشم ةرعش :. ناويدو ىرقلا ى ءدائ

 ىنربخا كلام ني سنا اذه لاقفرعشلا نم تكيلقردوعا ناك نارقلا_تارقول هل ليق لاقو»:قشمد
 ةرذع ىنب نم ايهالك ةنيثو لييجو .ةيكحل رعشلا نم نا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا

 نيبرذعلا نم ىبارعال لبق ريثك ةرذع ىنب ىف قشعلاو لابجلا علا دج 1 يكف هيب تلاد
 داع نا ل ا ول اننا : ىللا ثايني ايك ثاينث ربط 3 اهناك مكبولق لاب ام
 :يراج ثلاقف اوثام اوبحا اذا نه انا لاقاسنا نسزغال ةيوراابلا ةوطص#ل نيارجاجم
 داريا لج ةبوار ناك ةزع ريتك نأ: قناغالا بحار كفو ةبعكلا ترو نقرذع اذه هتعيس

 نسمو ريهز ند بمعك هنيأو ىيلس ىبأ ندرصز ةبوأر ةيطحلاو ةّيطحلا ةيوأر ةيدهو موشح نب ةبّده

 تاببإ.ةليخ نم لييج رعش

 ايسارملا ىقلا قيصلا ام ا دانا يات
 ايمارملا ىليلب ىمرت ىونللايف تضّضقنا فاس شا روهش ةذبهف

 ىزبل لزنم ةضاخ ءايينو هل ثسيلو ىليل نونحم ةديصق ىف ثاينالا هذه لخدي نم نساثلا نم
 لييج لوقي ةديصقلا ةذه ىو ةرذع

 ايل ىكب مايحلا ىكبتسا قوشلا نم ىيئاول ىتح نشب اي متر ام
 اناث" الا ىيفماشلا ةرشك الو ةبايصالا نوكتاركلا يدار اقو
 ايلاقث ىلايللا لوط الو اولس اننيب قرفملا ىانلا ثدحاامو

 يداك ككيبدجو رار كادذلا قلطا . كقناا ولولا قر دات ةفاكاالا
 اهايك كيلا تاجاح سفنلا قو تغب ةّينملا ىقلا نا ٌتفخ دقل

 عزت 5



 ا 14

 قوجلسلا نألسرا ببلا نب ةاش ف كلم ناطلسلا مئم'اهذخا ىيتح.ةديب:ةعلقلاو ككلذ ىلع لزب

 مندجو اذكه ىلاعت هللا ههيحر ةيايعبراو نيناسو عيرأ مبسالوأ ىف تكلذ دعي, لثشق مث ةركذ ىتالا

 ىلا هينأأ لتف دعب الا فكلم امرةاشإ تكلم ناد نا :يش منع اسف فو ضرأد 0

 00 دق لاش دع لا 0 نوكيإو ل و ةعلقلا ا

 أذه دعب ىنأ 0 ملعاف دلة ملو ىبرم هنأ وأ ىنم ناك طلغلا نا هيلع فوقي نم مهوتب اي

 ةعلقلا هذه ز 00 بلح ىلا هجوت امل قوجلسلا هاش ككلم نإ هثدجوفرمالا أذ تح

 مدس ىف كرلد#» بلح كار راسو هنم ةعلقلا ذخاو هلتقف داسفلا نم هنع هغلب ار وكذا اربعج لتقو

 رذنملا نب نايعنلا مالغر رسود ىلا ةيوسلم تح ةيرسودلا ةعلقلا ةذهل لاقيو ةيامعبرأو هي عسسل

 ريصقلا ةغللا قربعجلاو هيلا تثيسنف ظعلقلا هذه ىلبف ماشلا ةأوفأ ىلع هكرث دق ناكو ةربحلا ككلم

 ءا مل ةحوتفم ةدحوم ءاب اهدعبو ةليبملا نيعلا نوكسو ميبحلا ستفي وهو ظيلغلا

 بحاص ىكنز نيدلا داع تناث 000 بقلملا ىناذمهل | بوقعب 0 رقج ديعس وبأ

 هنآ لبق ل |اومالل الجتسم هامل نم افوسع اراتج ناكو لدصوملاب هلع هيانتسأ ماشلاو ةريزجلاو لصوملا

 يرط دسار ه ليعت ناردقت له لقاع 0 نولج“» هادا دما ا ديجقا ل سرلا روس ةراسع مك كا امل

 روكذملا رقج ناكو ةدم ابقباضو اهلزانف لصوملاراصح د ةرئسملا مامالا دصق يال را .اضقلأ

 ناضمر رمش ىف ة ككلذو اًدوصقم ابنم لني مل ملو ع حد ةفيلخلا لئاقف ابفدانخ رفحو اهنّسح دق
 ررعللا قر اسلا دهم ناطاسلا نب 1 ف لصوملاب ناكوب.ةيبام سيخو نيرشعو عبس نس

 بلاوه ةعقاولا هذه بحاص ىجافخلا نا قي انادي كلو د ريا افلا يا

 دالوأ ىدري هناف كانا ىييس تكل ذلو كانا نيك كنز نيدلا دايغ ةيبرتل دهم نب دوه نب نالسر

 رقج ىناكو نييلعملا نيذه نم بكرم ككاتاو ريمالاو» ككب دو بالا وه ىكرتلاب انا ناف --

 عم ىجافعغلا رزق ةريبل لا ةعلف ةرصاححل ىكنز نيدتادابتو جيلا ' ايلف هدصاقم ىف ةدناعيو هصراعي

 علا ةوانننقف,هبلا.اؤيضيلف مافن ادلا بان ىلا امويهرضح فرقج ارلثقي نا ةعابثاةنمل ةايج

 قلاع هللا مهحر ةيبام سيخو نيئاثو عسسل دنس ةدعقلا ىذ نم عسانلا سييعلا موب ليقو نمانلا

 ليزا بحاضص ىيدلا رفظم دلاو ك0 ىلع نيدلا نيز رقج عضوم ىكنز نيدلا دامع ىلوو

 رقج لاوما ىفصتسا لصوملا ىلا ىكنز داع او احلاص الجر ناكو ةبعرلا ىف لدعو 8 ةريسلا نسحاف

 راهن رتل نيس رالطلا دلجر ,ل.كوملاب ىنإو ادق رقج ناكو هيراقاو هلهأ رداصو ةرئاخذ جرعتساو

 ايضيأ ةريسلا ف ءاسانف ةلكتف نب ريع رنيم لعجو ملزعف كم ىنانلا 0 رثكو رجل كريس



 ا

 عفلبو رضي مب نامز لا ناك اكرم كى مهل دهع نيذلا نبأ

 روءشملا رعاشل 0 ناه 0 م لوقت هن 0 الج اسير رم عج ل كو

 قو قسيس يا فلانا الف انيقتلا ىتح

 تككلذد 00 داود ىتأ نبا لد داوذ نتا سيل وهو داود نب ةيحا| نع اهنوورب مهو ماين ىبال اسيل

 نرولأ السا

 بقلبلا ىلضالا راتعم .ةفالخلا سيش نب ده هلا دبع ىبا ةفالعلا سيش,نب رفعج لضفلاوبأ
 د كس رع قل نسحا الضاف ناك روهشملا رعاشلا ككلملا دجم
 ثالقن هيف داجارعش ناويد هلو ةرايتخا ةدوج ىلع تلد ةفيطل ءايشا اهيف عيج فيلاوث هلو هطبضو
 ةيسقنل مطحن

 لجاعلا رورسلاب رشبي ىتساو ”اهبيقع ءاخرلا ىناي ةدش ىه
 لارا مبعل نم رايح ل الئاز اسي ناف ترظن اذاو

 ككل رتب زو ركش داب كورع ىلع نب هللا دنع هج وبا. نصل وهو ركش نيا ردزولا تاجا لو
 لداكلا ,فكلالا :دلوو لداخلا

 نسحالا ءانثلاب ككل ٌتدهاشتو . ةفاعنم مانآلا ةنسلأ كتنحدم

 نسلالا قالطا ىلا شيعا ىنح .. ىندم ىف ارشوم نامزسلا ىرشا

 ىف متقيرطو اهبلثاق مسي ملو.قيتع عومج ىف اهب دجو م نييرصلا ءابدالا سعب اههيندشنا اذكه

 نيجوشتم لفاعلا ا قم ةيايسيخو نيعبراو ثلن 2 ةلس مرحملا ف .ةنادالو تناكو .ةنسح رعشلا

 ىلاعت هللا ميحر رصم رهاظ رجالا موكلاب فورعملا عشوملاب يا يرفع 0 دس محملا
 ريما لصفالا ىلا ةبسلاةذه مال اهدعبو ةيجعملا ا 0 ءافلا نوكسو ةزيهلا سدتفب ىكضفالاو

 نيرشع دنس ةدلومو .ةباهسيخو نيتسو عشت قدس دمجلا ىف ىنهدلاو ىف عفوت عمم ما ةوبجلا

 .ةبايسيخو

 كش ىلع قفا مل ربعج هعلق ميلا بسن نيدلا قياس بقلما ىريشقلا قياس نب ريعج ريمالا

 ملو' لحبستلا ةناغبشياوب لؤيرطلا" ناعطقي-نادلؤادل“ن اكو قيعو' نسنا نق قاكدنا'قعولل هلاوحأانم

 ءاملسج
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 نب. قالا اهحتف ناسارخ دالب نم ةيبظع هنيدم ىهو راب ىلا ةبسنلا ةذه ةيجعم ءاخ 5
 ملحلا ىب لثملا هب برسي ىذلا وه ىنئخالا اذهو هنع هللا ىضر نانيثع رتفالخ ف ىييمتلا سب
 داضلا:قنرح ىف 4 ةركذ 0

 لكايغأ نم بارلا ريمأو ةليسملا بنحاص ىسلدنالا نادمح ند ديحاأ نب ىلع سس رفعج للعار)

 ىنادملا نم هيف ىسل دنالا ىناه نب ده مسقلا ىبالو. ملعلا لهال ارثوم ءاطعلا ريثك اًمعبْش ناك ةيقيرفأ

 هبف لئاقلا وهو نصولا د 3 ابنسح زواج# ام رقئافلا

 روحأ ىلباب نرطو ىهسج 0 نم نافنذللا

 دز دخلا فلا سقلا ةكالث تارخلا افشل
 ميد ظفورعم ىهو .ةليسملا ىنب دق ىلع ةوبا ناكو اهم ء ءىشركذ ىلا ةجاح الف لاوطلا دئاصقلا اماو

 لاتقلا ىلا تثضفا تارجاشمو ىقحا سبداب نيب ززعللا د دج دامه نب ىربز نيبو هنيب ناكو نألا ل الإ

 فرح ىف ةركذ مدقملا نين يكلي ةدلو دا و ياس جا

 ىلا برهو ه كك ةدالب كرف ةقاط هب هل سيل هنا ملعف روكذملا رفعج ىل إع ربظتسساو هيبا ماقم ءابلا

 تشب ةليسبلاو هتصالخ ردقلا اذهو لوط هثيدح جرشو ةيايثلثو نيكو عبرأ مدس خف اس لتقف ن دلدنالا

 ةنئيدم ىهو ةنكاس ءآه مث ةحوتفم مال اهدعبو ابحت نم ةنانثملا ءايلا نوكس دو ةلمبملا نيس ]| رسكو | هيلا

 ركأذ م دقو هيقيرفاب الروك ١ دحوم ه ءاَن ىلا لعدو ءازلا دب هج الا بالا لايف

 ديقيرفا

 بحاص ىديبعلا روصنملا نب دعم مييث ىبارعملا داوف دحا ناك ىماتكلا حالف نب رفعج ىلعوبا
 ىلا رهوج هثعب رصم ذخا اييلذ ةبرصملا رايدلا ينفل هجوت ابل ةركذ ى تالا رهوج دئاقلا عم هزيجو ةبقيرفا
 اهكباي .قشمد ىلع بلغ مث 3 ةيابثلو نيت كدا ةعيسبت ة3كلا 0 فن همرلا ىلع بالغف ماشلا

 رقم ديلا نك 2 0 0 ند ا ةددقف للبن ل 00 قون

 سييعلا موي ىف ككلذو اًريثك اقلخ هباحصا نم لتقو ملتقف ىطمرقلا مب رفظف ليلعوهو روكذملا
 بابي كغ ثتارق مبسعب لاق ىلاعن هللا هيحر ةنايفلتو نيتس ماس كمل د نولخ ثسل

 انويتكم هلتق دعب 00 دئاقلا رصف

 عميجت) ال قرفتي مهداباف دلهاب نامزلا كغ الزم اب



 آه

 : ضيا ةرعش نمو

 قوز ٌزيشلا ىضقن دق ىروزف رهش لك ىنروزت ناب تدعو
 روزريش ىهسملا دلبلا ىلا ىلعلاًرهن اننيب مقش و

 روز ريش ٍككلصو ربش نكلو قدص مونحملا ككرجه ٌربشاو

 ةديرعغلا باتك ىق قاهصالا بتاكلا دانيعلا:ذل دوو

 ةكرفو قع كببلا ةملطع" دقو كاش حرش عتسو

 يل اد نأ يب أ رع ةيقرلان بهتك
 ىناهث نس لثاوا وأ ةيايعبرأو ةرشع عبس ةئسرخاوأ ىف امأ هندالو ثناكو ديج مظن ككلذ ريغ هلو

 تايفو باتك ىف ىراضنالا زيزعلا دبع نب ديحا نب ثكابملا ريعملاوبا ىبرشلا ركذو ةرشع
 رفص نم ىنيرشعلاو ىداحلا دحالا هليل ىف اهب قوثو .دادغبت الرشع ثس 00 ةدلوم أ وبشلا

 ةديفملا ىفيذاصتلا هلو هنف ىف متاقو ماما ناكروهشملا مجتنملا ى علبلا ريع نس دجهت نب رفعج رشعم وبأ

 ىف ثيار ةبيجع تاباصا مل ثنا ا فال و لكلا اثم شماجتلا لع ف

 قليلا 0 0 ١ يا بسس مقاعيل 5

 ا يالا مدع دعببو دم هل 00 نأ داراف ةنماكلا كلل يافا اهب ندح

 .ككلنذ تكلا فكلظت مايا نواهلا ىلع دعقو بهذ نواه م دلا قى لعجو ادا لس ع

 تككنداغ تثرج انيك نعضوم ىلفرعت هدأ لاقو رشعم تال يد اني ل فن ان ةنرإز قا غلابو لجرلا

 ككتريحو ثكتوكس ببس ام ككلملا ل لاق ارثاح ًنامز تكا 00 ليف دب

 علاطلا ذحلأ 3دجو ةاسارتفو فككرظن دعا هل لاقف 5 ةذه» ىلع 2 5 ملاعلا ف 015 مد نم

 اذن هيلع هز دقلا نم فكللا 00 ايقو انن +" رطالةعر يزكذ انيك الآ افارا املا نازك
 كاك زا قلو ان فكل 3 ندرك افلا برك لجيل نامالاب دلبلا ىف دان ايا قبرا
 مدت اف ةدينعأ ايب ةربخاف هيف 51 هءذلا عمو كَ نعد ا لا دك . نيب رضخو ربط لجرلا

 تكائاضالا ن نم ككلذ ريغ ل مجار و قارشعم ى كآآ طفاطلو طعم ءافكأ ف ملابتحا نسح

 مالا نر بلا ىتفب ىعاب ار (لاهنزددلا »لحنا عن اعو نيفيا( يتلا دش فاه اكو كذاك
3 1-0 
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 قام ىلع مبنق ةداسبز هليضفت نم ربظيف نقيل هيراجأو روب ةلاوكج لصضفلا طاربرؤولا

 لجذا ككل و ماعلا | مكحلا ىف قدصلا لوق نع ضاخلا ٌببضغلا ةانث نم ةروصت ىري نأ افرح ةسفن

 ةبايثلثو نايث منس ةجلا ىذ نم نواخ ثلثل مثدالو تناكو ىبندملا هب هل ضرع ىذلا ءاجملا

 هميحر رصيب ةيايثلثو نيعستو ىدحا ةنس لوالا عيبر ربش ىف ليقو رفصرشع ثلاث دحالا موب قونو

 اهب هتبرثو ىرغصلا .ةفارقلا ف نفدو ن رايعتلا ن د دهم ند نيسح ىنشاقلا هيلع ىكصو قاع هللا

 آه مث ةدحوم ةحوتفم ءاد فلالا دعو ءازلا 2 ىنونلا ن .وكسو ةليبملا ءا احلا رسكب هبازنحو روب مشمم

 ةغللا ىف ةبازنحلاو معجرات ىف ةرق نب تناث ةركذ اذكهرفعج ند لصفلا ميبأ مآ ىو .ةنكاس

 هلوق ةرعش نم دروأو كدي جر فركاسع نيا ظفاحلا ةركذو جظيلغلا ةريصقلا ةارملا

 0 0 ابنم ايواط تيب ملو اهحّورو اهايحا سفنلا ليخا نم

 0 ىلاعلا ىوس ىمرت' ن 0 اقم رع لدتا اذا حابرلا ن 5

 اهنيب سيل دجسلا نم برقلاب اراد ةنيدلاب ىرتشاو نيمرحلا لها ىلا ناسحالا ريثك ناك لاقو

 اميف نذدي ا دحاو رادج ىوس مالسلاو ةالصلا لضفا منكاس ىل 1 ىوبنلا ييرضلا نيبو

 ال الا تصوم نمرحلا للا رص نم قرنان ليكم نام انو فكل فارشألا عم رزقو
 ةروكذملا رادلاب ةرئفدو ةنيدبلا ىلا ةو 2 مث ةفرعب أوفقوو أوفاطو هد اونججف ميلا نسحأ ايب هافو هناقل

 بونكم اههلعو ةفارقلاب ةروكذملا ةيرتلا تا ريغ باوصلاب ملعا هللاو الوأ هثركذ ام ىالخ اذهو

 ين افداعنا ىوضلا نب مسقلا ىبا طخب تبار ىنا مث تارفلا نب رفعج لضفلا ىبا .ةبرث اذه

 ةنيدملا ىلا لقن مث ىرتكلا كرا :نملج

 د دكت ىراقلاب فورعم ا جارسلا رفعج ند هليحتا نب نيسحلا نب ديحأ نب رفعج مار

 ثدح ةريغو قاشغلا عراصم بائك ابنم ةبيجعلا فيناصتلا ملو منامز ةمالعو ةرصع ظفاح ناك

 ذخاو مهربغو ناليغ نداو ىنيوزقلاو ىكمربلاو لالخلاو نيهاش نب مسقلا ىباو ناداش ىلع ىبا نع
 ككلد نايعا ل هنأ عم هتياورب رحتفب ناكو ىفلسلا رهاطوبا طظفاحلا هنع كىورو ريثك قلخ هلع

 هنمف نسح رعش هلو منع ذخاو نامزلا

 لبهتست مهيلع مك ىعمداف طيل_عغلا ن نراك

 اولقتساف كراع نع ق ارفلا ىداح مب ادحو

 أ اواح ٌبملقلاو ىرظان نع اواحرت نكيدتلل لق

 اولحتسا منيب اف اذهل منج التلي ىمدو

 اولعو مهلسصو * ام نم اولهناول مهرضام



 ا

 هيلا ليش ملو ركاسملا انعكارتالأو ةيدشخالاو هب ةيروفاكلا ىضر لع ثتارفلا نباردقي مل ملو برغم ا

 رؤوذدو ايي كتبنبقهتو دم ةيلع م هيلع ردقي ال ام نم انبلل 1 : تانامملا لاوما

5 
 0 قلطا _ح ابر 0 ند رع 100 هد دعو ا وكذملا ريزولا

 حبر لانتسم ماشل اشيلا ل أبنع راسو رصمر ما لا هيلا ملسو ىليسحلار رفعج ىبأ كبر نثنلا| ةطاسوب

 ىمرضحلا نوراه نب ده نع ثدحفو ءايلغلل 5 اع ناكو ةيايئلنو و نيسيخو ناين لس .رخآلا

 نسحعلاو ىطئارخلا رفعج نب دهتو ىصيخلا ئيجربلا ديعس نب ده نعو نييدادغبلا نم هنقبطو
 ركذب لاكو ىتناببصالا ةزيح ند ةرايع ند دجهتو ئكرادلا ةيحا ند نسحلاو ماطسب ند كايحلا نذا

 ناكو متينغا هب ىنءاج نم لوقي ناكف ةدنع نكي مل اساجم ىوغبلا ده نب هللا دبع نم يس هنأ

 0 ةتاعا راس ةيبسن و ةعس اشدلا] نادلبلا نم 0 ةدصقو 1 رصيب تكيدحلا كف

 9 يلد اا 01 م ا فيلات 0 را مل ادا
 دم اروفاك جدو ريصم دصقال ىبنتلا ن | 03 ,أويد هحرش ف ىريبردلا ءابركر وبا بيطعلا

 ابل معجو اربصت ملوا تربص كك 5-5 اهل | ىتللا ميئارل || خي د ديضقب روكذلا لضفلا اباريزولا

 ةديصقلا اذه كك هلوق مظن دق ناكو أرفعج قاوقلا اي نوكتف هييسام ةموسوم

 رو 101 ل ا
 دنصق دلو ذل دضع 0 ايلف اهابإ ةدشلبا 1 مدع اهفرص د مضرب مم ١ ايلف ا 3 2

 اف ايا 00 ا نم ىنهو اهريغيو 00 هجاومو لا ةديعللا ل ىلاعت هلل ل 1

 الدم ًآلزنم ىصبو ةفوكلا ىلا ةريسم اهيفركذي ىنلا ةروصقملا ةديصقلا ىف ىينتملا لوق نا حرشلا
 : ار واكو مو

 اهيلك كك ربنسكلو .تاكعضملا نم رصيب اذامو

 لئلا لها يتافصتا قدي . داوسلا لها ىف, طينرام
 اجدلا ردب ثنا مل لاقي مفصن هرسفشسم دوساو

 اقرلا نيبو سيرفلا نيب نإ دكرك مب ثحدم رعشو

 تلاز ايف ؛مدم غبام ردقلا اذلهف :ةليجلابو روفاكدولمالاو:نوكاملا.ليضفلا وبا ىطبنلاب دارملا نا
 فيداحمتا تنك ضصاوخلا كمذإأ تانك ف ئررغما مسقلا وبا ريزولا ركذو 8 حدو 0-0 نارشالا



 ا

 لضفلا هاخاو هيئرب اضيا لاقو
 لمذا ا قيس بصأا ادن ايكم 0 ممم نأ لإ

 ىددجت موبي لك ايازرلل لقو ىلطعت لضف دعب اياطيلل لقف

 ىعارخلا ىل 1 ند ليد لاقو

 ىبحا ىف ةفيلعلل دانم ىذاتنو ' ارفغج جس ةوورسلا كبار اكو

 ايندلا ةقرافم اهيف ىتفلا ىراصق. انا تدقناو ايندلا ىلع ٌتيكب

 م همسق فب نط ند ادع ل اًذو

 ةلبتقللا تناك مكل اهاو ثكمرب ىنب ان

 ةلمرا لوك ميلا ىهو مكب اسورع ايندلا ثناك

 هاذه تلابط دقو ءاثرو اًميبدم مف ءارعشلا لاوقا. نم اريسك ًافرط ثدروال :ةلاطالا .ىنوخ الولو
 اهلهاب ايندلا تابآقث نم حروب ام ببجعا نمو هيلا جوحا مالكلا ىلاوتو لالا حرش نكلو حرا

 رن موي ىف ىندلاو ىلع تلخد لاق ةفوكلا ةالص 6 ىيشاهلا نيكرلا ديع ني دع هانحلام

 0 تلاق ال تلق هذه فرعنا ىن ككل لو: ىلا "ن2 تفلاققا كير بابث ق 5 ةررد 8 رمأ اب نك تدخر

 تبار ام بجعا ام همأ اي تلق مث انامز انثداحتو 0 © هريلأ رفعج

 ىل اقاع ىذا دعال ىتاو ةفيضو ”ظبانم# عدرا ىسار ىل اعو اذه لثم ديع لِ ىلب ىلع ىتا دقل تلاق

 لاتقرخآلا ىعتلاو.ايهادخ ا: شرتفا ”نيناش 5 هع 6 لع ىتا دقلو

 فلفل ! قرت ىتح انيلا . ل لزن مط ا تلامرذ ةيام سيخ ايزل كمفان

 0 1 مس 5 ا بانك ف ا 1 نا 2071 دبع نب هللا دبع ديبعوبا لاقو

 ريدلا مي

 فورعملا] تارفلا دس رسحلا ن ىسوم نب دنت ند رفعج ند لضفلا نب رفعج لضفلا وبا

 ا لع ريتشاو رصم كليب روفاك 0 مث روفاك ةر ةراما ةدمرصي ديشخالا ىنب ربزو ناك هب ازنح

 ةيماشلاو ةبرصملا ر ايدلاب دافملالا نب ىلع نب ديحال ةكلملا ريبدتو ةرازولاب كقتسا روذاك قود الو

 ربزو سلك نب بوقعب, ىلع ضبقو و وذاك ثوم دعب ةلودلا' باب 'رآ نم ةعايج ىل

 ةهذخأ مل هنم اهذخاورانيد ةبام سيخو رانيد ىفالا ةعبرا ىلع ةرداصو ةركذ ىن :ال 0

 دالب ىلا ارمتسم بره مث ةدنع رتمسأو ىليسحلا فيرشلا هللا ديبع ند ماسم رفعج وبأ ةدبإ نس



 ا

 بهار مهبهري الو اكورد فأر 0 اويصضإا

 بنطاق هلرانولا مط الار : تسلاواسلل

 بلاطلاو بولطملا عطقناو 0 00 اا

 لاقف تنعف ارفعج دلتق دعب ديشر لل 0 0 0 0 د لاق 0 نزح

0 0 
 معشقلا ٌباقعلا هب قاحللاوجري ال ثيح ةينملا رذح نم ناكلو

 مجنم هنع ناثدحلا عفدي مل ممويهاتاانإ د

 بيرق نبا اي كلهاب نآلا قحلا لاقف اهانعم ىف ثايبا نسحا اهنا تلقف مل اهنا ثيلف
 راتعيل بالرطصالاب اعدف ديش 71 راد ىلا بوكرلا دار | همايا رخآ ىف 3 ارفعج ل ىكحو تش نأ 2.

 وشني لجرلاو عن هنصي ام 50 داري الوهو ةنيفس ىف لجر ريف ةلجد ىلع ةراد ىفوهو انقو

 ديري ام لعفي مجيخلا بترو 0-- ١ سيلو موجنل اب ريدي

 8 9 0 اهبف لثق ىتلا ةليللا ةحببص ىناسارخب
 رهدلارب ريغ مييلع ب تعض 3 ىنب نيكاسلا نأ

 رصقلا اذ يي 0 :اتلرزأ

 ناك هنأ مه الا فرنعل .ةلبقلا ىل هبجو لوح ةكماربلاب لزن يما دوع ةنيديع نم نيفس عيش انو

 لاف امي ءاننثرو ةثاثرا انف عمم لتق,ادوتةزخالا نوم تبفكاذ ايناذلا ا ا دق

 مانم اه ينالي ال ىنيعو اومانف ىرجش نم ا ده

 ماينلا ده ا خلف -- كداؤدتحسلا 0

 ماسحلا بسلا ملف ماس 6 0 ككقحت 0
 ماتث ال ةفيل هلل نيعو شاو ىوخ الول هللاو اما

 : مةقمازجتم ساس حيك“ انزاعناو فه دج نورك نقتل
1. - 41 



 ا

 لاق انهاه رص ةداربإ ثببحاف روك نما !ذنه ىلع ةدئاز د هيف أدرس اضيا نورد نذل م

 مهو ةكمارسلا لك دلو دادغب كلا ٠ ىضلماب ةرب ا5 فكفاش ند يىدبسلا اعد مث مدقنالا همالك يقع

 ! لاقي عضوي رابنالاب 0 نا كلذ فضلا ا نوكي, ناو مهتابارقو
 هيلغلا راكز ودأو رئاتسلا بسك كلو ا رك انآ اعد دقو هل أرنب رفعج ناكو رفعج 0

 انع سانلا ماني ام .انم سانلا ديري ام
 انفد دق ام اورهظُي: نأ مهمهاينا

 ىنط ققعف مسافلا الو هللا دبع الو اًدهم هل را مل رمال ككتبعتتتا دق لاقو همالغ ارساب ديشرلا اعدو
 ىبح نيرفعج ىلا بهذا لاقف تلعفل ىسفن لتقب ىنئثرماول لاقف ثكلبتف ىلاخت نارذحاو

 تم نا ثددو ميظعرما لاق تكلبو ككل ام هل لاقف اًباوج ريح ال مجوف ةعاسلا هسارب ىنئجو

 هيذغي راكز وأو رفعج ىلع لخد م ىضيف ىرمال صضمأ لاقف اذه ىننقو لبق

 ىداغي وا قرطي ثوملا هيلع ىتايس ىنف لف يفشل

 دافن ىلاريصت تينيقط نأو ع دبل . اسيتسملا لو

 دالتلابو ىيرطلاب كيدي ىقايللا ثدح نم تيدوُف وأو

 دق:“ككلذ نس ربكازمالا لاق"نذاريغ نم كلوخدب ئىنتوسو ككلابقاب ىنئررسرساي اي هل لاقف

 ليسأل لاق ئضااو كندا ىطدول ارا امانا سادق ل ةي رفحا ل فاق ةيوب اذه نينمولا رس ىزرما
 لاق .ةعاسلا الا“جئافاكم ردقلن الو .قح ك 7 ىل لاقف تنم اب صوا نكلو لوخدلا ىلا

 ىلع ىتايح ثناك مدن ناف ىلتقب هيلعاف جيان لاق نينوللا بالاخ ايبفالا اًعيرس ىندجت

 0 ممالك عيساو هبرضم ىل ١) ككعم ربساف لاق ردقا ال لاق ف ةرمأ ٌتذفنا الاو كدب

 زكذد, فكارورام لاق, شج عييس انيلف 0-0 اسو معنف اذهانا لاق فلعف صا ناف

 اجو ملتقف عجرف هلبق في مقالا نط جيلا ءالاوردما له ىتافر ام ملا ل افتقأ رفتخ ا روكمل
 اهيل لاق ابد هانز ايلف نال نلف حر اجاب لاق كت 0 ريتا غطو تاب جار
 مهف اب لاق ميانك ىف ركذو ل اصفلا اذه ىف ا ارتحل هراردقا الف 1 اب قلع ايرضا

 دجوفرمال اب ةنسلكا 0 تبك 0 د معىم دج دنع ضارملا د ديشر لا د

 ميق اذاف

 ٌبهارلا ةعيبلا داش ثيحب اوسقنا ماع رذنملا ىنب ّنا



05 

 دعب ديشرلل كلاق قدما كنب يلع نأ نورد ندا ىف كحو ءوسلا مل ريضاو ابلغ ديشرلا لقْوف

 لاقف هئلئنق ءىش 8 ىو ارفعج ثلتفق 01 2-5 تثيأر ا ىديساو ةكاربلات ظعاقتا

 م ديشرلا 0 35 قرت 0 لا 0 نسي 3 كالعول ينابخ 5

 0 لفقو ةكم 0 ةديامو نيناكلل تس دنس ج اب ديشرل | نأ هعبرات ىف ف

 0 مل امايا ىدابعلا نوعربشق ىف ماقاف : نينايتو عبس ططس مرححملا 2 يحل قفاو كم نم

 افرع مشاه ابل ليوان سجخل واع ةديباادال ىف راك املفر انإلا ةنحان»« ىذلا ريعلا لزن ىتح ا

 «تدعيف ,راورر# هيلع لخدو رفعج اوذاطاف دنجلا نم ةعاجب لك 4 ملاس نأ دايك ' ةيضعاو هدأ دعمو مداخلا

 هدوقب افينع اًجارخا هجرخاف ةوهل فروهو ىناذ 7 قيعملا ىل ار كر ودأو بيسطلا حوش خا نبا

 ل يرض ديشرلا رماف هيجمب دييشرلا رخ ,خاو رايح ديقب ةديقو هيك ديشرلا لزنم ا 0

 نم اهرخعس 5 نينايتو ع عدس ةلس قرابنالا ةيحانر ىلا ديشرلا رت 5-0 أولا لافو 'كككات دثددح قود

 يشي 1 دادغبب ع ىلع مايبلصو رفص نم موي ناكل أرفعج لتقو .ةكماربلا ىلع بصغو ةكم

 لاقو ىلاعت هللا هيحر ان أرصلا لبقتسم رسجل هر فارم دره سظلكلا هل كل قورسجلا ىلع

 ندور تان ىف يتب نرد تيالاواد دط رشللا ةفرغ 3 اكتان ةليل كتننك ف فكما ذأ ف هددقلا

 دشللا ودو رفصعلاب ع عويصم بوث هيلع نع أ اب افقاو و ىبك#

 زماني هكا فلفل ملو. سينا  افصلا ىلا نوجلا نيب نكي مل ناك

 رئلطلا ةودجلاو ل كانسنللا غلا ءوابصا ةاندااك | ماتهانا بسك نكدن نيل

 عكف 0 .ام لك سيلو ٍرطأ كافسأ لالقف ياس دنا ديك 7 ثيمتنان

 تاسبلا ف + ههجوبا هدرا نا مداعلا لذيبلا 00 0 00 ةفرغا باب قدو دو ديربا

 مارق اذاف شربالا مالس و 5 ا ا ١ مئاعلاب ىتعم انطعب انباتك اذه ىدنس اي« مي اذاو
 ضل ى لح فككعم مالسو هللا طاحت 0 ند 52 ا 1 ضماف 8 30 هي هعضت نأ ليقف

 ضر هدو هقداتزلا سبح نورعلم ا روصنملا ظني دم ق سمعلا ى لا مل اًديدح ةرفودو ا

 رثتتلا راشتنا' لبقو ىبعب راد ىلا تكبوكر عم ةندا"لعفلا ىلا لينصلا ديا للا دبع نب ماداب
 دعب ثب مث ةقدانز ! نيس ناسا أو ىلا ىف كن ككيلاهب مدقت ام لثم هب لعفت نأو

 حاقبالا ١ ةروص درسو ؛ هنابارقو هثوخأو ةدالو أو ىبك# ىلع ضفقلا قف كناحصأ ىنيذهرمأ نم ككفارف



 اهل

 كاينالاوانؤردبا نب | افركذ' قتلا: ةهقاولا" نم فرط نع للدت ثايبا سارن ىإلو

 ةساسلا ةداقلا نياودللا نيمال لدلفاالا
 ةَسأر ُةدقفت ناك م اتلكإلك ماذا

 سايت ب رو فشلا ا ستتاالالف

 هدنع مسبحو ميلع جراخلا نسحلا نب هللا دبع نب ىبحبرفعج ابا هيلا ملط ديشرلا#ن نأ ةربجج رك ذو
 - لل هلك نوكي لأ نطرختما لو ىرمأ ىف رفعج ان اهلا قتال 7 ءيلا ىبحت هب اعدف
 ل م ا 0 قرف اثدح ثثدحا ام اوف مو د ةيلعمللا كب
 ثيدخحلا هلو اواطو هد اعدف ديشرلار معلا خا خلدو ةلمام ىلا هلضوا ن .رم هعم ثععف د اف ذخوا ن | ةانخلا

 ثيح هتقلطا ”ككتابخ تا 00 :زاق نال افرع لعف ام رفعج اي لاقو

 لاقو ةرصب هعبتأ رفعج ضجه د ايلف ى هلسفللا ل ان كروذدع نم هو لعفلا معن لاقف ةددع دا ل كعلم

 اق 7 ب انا هانم 0 خرب طيعتت لكس لدقو.ككيلثقا' مل: ياهلا: جارتلتق
 دفل هللاو ل أولهم ليوط لوا كمابا تنال لكل 3 ديشرلا ليع ضعب بجوي ام مهنم ناك ام هللاو

 لذع ايلث'اواز امو مانع ةللآ "ىنر باطتعلا نيريخ مابا نانلا نينا ه”نيدلارئادلا لاطتا
 هما كلا ذم عم ديشرلا كارو اههولتق ىن :> هلع هللا 6 نايثع م ابار رع لاومأ ةعسو ا

 مهيلع ع 1: لد نم لكك سس قانا اجرب هنو اذ ميلاماب م 0 ىانلا ديح 8 ارثكو م

 مكحأ ناك هناف ىبع# نود لفل هاو ل لالدالا ضد مما عقوو مهب واسفم تللطو نع

 أوريظاو نسامحملا اورتسف ةريغو عيبرلا نب لضفلاك ديشرلاب مهتادغا نس ةلز احتكار بخ
 دشن ءوسل «دنع اوركذ اذا ككل دعب ديشرلا ن 78 ناكام ناك ىتح يئابقلا

 اكس ىذلا ناكل دس ا: نللا نم“ ييياقسبا  تجلدم اركافا

 اهيف اهعفار ىفرعي مل ةصق ديشرلا ىلا تعفر هنأ ببسلا لبقو

 دقعلاو لكلا بتل #نبتول هنضرا للا نيينال لق
 5 نيكس الم قكل#مم اكلام ادغدق ىبح#» سا اذه

 3 8 رتيكفل ةرمأو ةرمأ أ دودرم فيرقتم]

 كهل جلو السن اهلل جرف كال ىنم انوار اغلا قير فق
 ديلا ىريفر# ختام كينان ارزرسلاو
 ٌنحللا فكيف نا ثككلم ,, ثراو هنا ىشخن نحو
 ها وخلا حرا ا 1



 انا

 ةاخا لقنعاو ارفعج لئتاقو يبكنوزمالازخأأ ميلك ةكماربلا ىلعو هيلع هينااوك مث طرشلا اذه ىلع

 قع د لاعث هللا ءاش 0 اس الا ىح نا

 ىباف 57 0 ةساعلا تثنىح 0 اننا ءث ةلاحلا تكلث ىلع ةدم 0 ركذلا ! ُّط 1 ىلع

 د ىنيلسرا نا رفعج ما ةبانع 01 ل هل 1 املف فناخو

 ءاردع اركرشتر رج موي لك هيلا لسرت مما تناكو هيلا نيلسرت ىتاللا كيراوج نم ةبراج ىناك
 نرك دالي ىف اعفت مل ن تلاقف رفعج م أ اهيلع ثباف ذيينلا نم ءاب ايش ذخاب ىتح ؛ ةيراجلا أطيال ناكو

 [ىورلا 3 26 دل ع 00 لم ل 5 ثييك' قيتطاخ ككنا

 اهدنع ةبراج هيلا ىدهتس نا اهنبا دعت تلعجو رفعج ما ابتباجاف انرما ملع ول لعفي ىخا ىسع امو
 ابيلا قانتشا دق منأ ثيلع ايلف ةرملا دعب ةرملا ةدعلاب اهبلاطي وهو ابتفص نمو اهتم نم ءانسح

 هنال اهثروص ثبني ال ناكو رفعج ىلع تثلخداو ةسابعلا تلعفف 0 نأ ةسابعلا ىلا ثلسرا

 فيك اجبت فللاق ةرطو ابنم ىضق ايلف .ةفاعم اهلا هفرط عن عفرب ال ناكو ديشرلا دنع لا اهارب نكي مل

 كسلا راطف ةساكلا: تكي الوم انا :قيلاق: كننإ 2 قٌاو لاقف كولملا ثتاند ةعيدخ ثبار

 ع 5 دلل كعر ديم ةشاجعلا /كتليتشإو امخ .ر هللاو ىنيتعي هما اب لاقو هما ىلا بهذو هسار 3

 وحلا ناكو ةكم ىلإ! مهتفعب رمالا روهبظ كتنفاخ الو هرب اهل لاقي ةنضاحو شابر ةيسأ امالغ دز كبك

 كوكشنت ةديبزل ام كلذب ةوعدب ناكو هبا اب هل لاقف ديشرلا ىلا ةديبز هنكشف ديشرلا مرح ف

 ةظاف ابيلع ىبعت دادزأو نك اهلوق: لفن. دف لاق ال 0 نينمولا ريما اب ثكمرح ىنانا مهتما لاقف

 مهتم ريغ ىدنع ىبعب ابل ديشرلا لاقف ىبح ى ا ا هز تلاقف اديدشنو

 اذه ىلع لهو ل ضاق ةسابعلا رحب هنربجف وهامو 0 | ايم مليا ظفحي مل ! ماف تلاقف ى مرح ف

 ىلادب ثيجو ةر ىهظ ثفاخ ايلف انه ناك تلاقوه نباو لاق دلولا ىسلذل ليلو فار ف تكئلاقز لد

 0 ةدا أرا رهظاو ابهلع كتكسف-هد تفرعوالا ةبر اجرصقلاب سيل تلاق فكاوس اذب ملعو لاق ثكم

 ديشرلا لصوو ندم ل ا ىبصلاب جورسلاب ةيادلاو مدالا ىلا ل |يعييتكف رفعح دعو هل جرعت

 نبا ةركذو ةكماربلل هاا ةماف ةيكلف واو م كارم نع ثحبلاب هب قثي قرم كل 5258

 اهلو ليلا لادتلا قياما كرجل نودبع ن هوا

 1 0 ا لفل دهر دلع ةدرو

 : ركذلا مراصل قير حك حلاو هقمرب لكصفلاو !رقعج تقرشاو

 40 12 ٠

| 



 ه1

 همادقاو رفعج لوق نم نوبجعتم نحنو ككلملا دبغ جرخو رصم نيئموملا ريما ةالو دق لاق هسار ىلع
 جريتاا ناكل ابيف انفقويو وفعلا لهي دؤ دكا رللا قاد ىللاهدغلا_نيارانتكاو يل جرا دنس نزف .نم هلقم [لع

 جورخ نم عرساب نكي ماو ثكلملا دبع نب ميهرباو نسحلا نب دو ىضاقلا فسوب ىباب ىعد نأ
 لالا اعمو هيلا ثليحو ديشرلا ثني ةيلاعلا ىلع هل دقع دقو هيدي ندب ءاوللاو هيلع علعتلاو ميهربأ

 نظا لاقف هعم انرصو ملزنم ىلا معابتاب انيلامةقدورفجب رخو داالو ند :ككللا دبع لزنم ىلا

 ريمأ ىدي نيب تفقو لاق ثكلذك وه انلق ةرخا ملع متببحاف كلما دبع رمأ لواب تقلعت مكبولق
 لاق مل نسحا نسحأا لوقت وهو هتامتنا ىلا هنأ ا نم ككلكا دبعرما نم ناكام هتفرعو نينموملا

 دار نب مهرب لاق ل اه ناكو ةاضمأو ةيوصتساف هل ىلوق نم ناكام هتفرعذ هعم ثعنص ايف

 لتر اكو مسبلا نم يل ام مسابلو ةيبنلا هنريش كف تكلا دبع العف'ٍبجتعا لبي يرد ام ةللازف
 رقتج مب كح اع ةيشرلا ساب مدقإ.ابب ديشرلا ىلع رفعج مادقاوا سومانو راقوو.ففعتو دج
 دييع وبا لاقف اهتلاز اب رفعج رماف * ا ىنشلا ديدع ولأ ةدانع ناك امنا ىت كو ميلع

 ققعت ل لاقو رانيد فلاب رفعج هل رماف كلذ نويعزب لاف يع ىل اهدصقب ىنيتاث' ىسع و

 رابخا ىف سداقلا نبا ئكحو قرخا رانيد قلاب ملرماف اناث مكدصف مث يعن رم 5-5
 العنان بلعن, ره وما ابمركذأ انبنثابلا تلاعؤازانيذت كولا برغر اغاقم رام جوربشا ار فج وأ كا رزؤلا
 غدا لح ملو لاا رفعج هل بهوف اهنجوزت دقو ةرح ابنا اودهشا لاقو اهالوم ىكبف اند ل 1

 اعلا يبا نكرر ةلاع تكيرب نأ ل, رزو< نم لواو تيل :لها: لبا نراكو ةيبك همك ر ايخاو ايش
 اش نا ءاشللا فرخ ىف هنتيجرت ف ئنايس يك لالعلا:لطفلخ ةيلس ئيبا لتق.دعب حا ماقسلا هللا دنع

 يقال يل اق ع ثلثل دحالا موي حافسلا قون ىنتح ازد ىلع دلاخ لزب ملو ىاعت لا

 رقاف روكذملا موبل بلا ىق ةفالعلا روصنلا هللا دبع رفعج وبا ةوخآ ىل اودو ةبامو نيثاثو ثس نس ةجلا

 ةلاخا عا ءلاضلافر رطل ىلع ترلقة قا ايرزبلا لوزا واب ناو ازدوشو ني ا رقبف هتزازو كلعي كلا خ
 دلاخ دعب ايلف اهيلا هيدنف دلاخ ىوس اهرما هيفكي, ال نأو سراف ىلع داركالا بلغت وصنيلل ركذ ناب

 «ينداقلا زيا كن يرام رهو اهلك دل اك قافز ا ىناوو رمال ابو ينازل ديار فجل نع

 ةيامو نيتسو سيخ لس قوثو ةرجهلل. نيعست من دلاخ دلو قشمد خيرات قركاسع نبا لاقو

 هغلبيإ مل ام هدنع ةبئرملاًواع نم غلبو .هنم اللعاو ةرما ىلع ابلاغ ديشلا دنع انكيتمرفعجل ناكو ملعا هللأو
 ناكو هنعر بص ديشرلل نك ملو ةليج رفعجو وه هسبلي ناكف ناقيز مل ابوث ذحتتا ديشرلا نأ ىتتج ةاوس
 اهققر فما للعدد الو ةيلك ءاسلاارعأ ع يسرا كايبلا »يبا ةنانملا كالا ةبحلا ةيذه اضرار ديغرلا
 كالا رورس ىل مني ال هنا رفعج اي لاقف رورس 0 ع .رم دحا باغ ىتم ناكف

 ابجوزتف اهكنود اناو اعينجت نا اهكايا نكلو اعيتجت اناابكل لكملاف يكتف اهجوزاس يوناو ةبامعلابو



 |ةذ

 ربخم رش ابرشلا ةعداج  ككجعلو نإ دموش ا رض نعرتتلا

 جامل منا لاقبو روبشم وه ايك اياطعلا ثعسو مركلا نم رفعج ناكو مقيحتب اًرده مجنملا مد عمو
 هتدشناف بالك ىنب نم ةارما هتضرتعاف ةبدجم ةنس تناكو قيقعلاب هقيرط ىفزانجا

 ف علا طم نم نركب هلت يلا ىلع توم

 نما اقع ند ىككاعضلا 0 نم ذوخام . يناثلا تكلا كيلو ء ل لزجاف

 ثايبا ةليج
 عمر بوصي مل 5 انيدج ىلع لبن مل ءارهس ماعلا انت "رواج ولو

 دك زوللا وشح عونلا اذه نوهسي  نايبلا لهاو انيدج ىلع ملوق  ىهو ةوشنحلا هذه ذاح 0

 ا نس ع نع ء كصوللا ميدنلا قعسا ن ء نايعالاو لئذامالا ناتك ف نئياصلا ن داي

 قوبل جاب تي ضتو يرحل سب اذ مههف تنكو هوامدن رضحو ةراد ىف اموب ىلا 0 0

 تجاحلا عيبف منامربق ن وي ند ا دبع الا دحاأ لك هلع بح+» ناب قبو هلثم اني لعفو

 ةرآد ىف. يح نيرفعج ماقم ىمشاهلا َح ان ني كن تكلل كلع 00 نيازوودبككللياز دبع

 انعار ايف 0 نبا هنا ةدنعو هلخ دا: لاقف:قكلملا دبعرضح ادق نأ بجاحلا لسر .راف هيلا بنكرف

 برشب 0 كلاعب ناكورفعج مجو ديراف هتيفاصرو ةداولط' قف 2 ماض نب كلل لبع كوخ الا

 هداونم ملوانق ممالق اعدرفعج .ةلاح تكلا دبع ار ايلف عنتماف ميلا ةاعدا ديشرلا ناكو نينسنلا
 مكسفناب مكلعف انب اولعفأو | مكرمأ ىف انوكرشأ لاق و مل 0 ىذلا سلجلا باب فاوو هتوسنلقو

 ام هللاو رفعجل لاق مث ميرشفهنع لزب ىثافاذيبقو لكاف م اعطب ئعدتساو ةربرح هسبلاف مداح ل ءاجنف

 قولخلاب رمضتو ءاشب ام اهنم برشي ةيطاب هيدي نبي لعج# نا رماف ىنع ء.نوفمجيلف مزيلا لبق ةتيرش
 2/1 الاقر توارصلالا اذار] انيق زعم نع 0 اذه. جوم رد فج دق افيلك_نراكو ةمدازم 25 انيداكر

 ةدنع ام لازو نب : .دموملأ رب أ اي ىضر 5000 90 0- ا ل

 0 نكأو ةرضاحل 5 00 ايد مهرداتلا ل ذالا معبرا كمال ااقف كنم

 ا ةعضوم ىلع 0 بلا ةيلاعلا نا هجوز دق 27 رفالعلا 2 نمربص



| 

 ادا: نم ناك ةئبايالا اهل غتس إل غرالم بيدا: طيقالاب ديلا نزيجيإبعا | مينج كلا _ىّسر بلاط
 ايسيكلا ةعنص ىف مالك ةلوركذي نأ ؛نمرْمشلا ةلسفوهتلاقم ىف هقدصل قداضلاب بقلو ثيبلا لها
 ىلع ليتشي اباتك ىلا دق ىسوسرطلا ىنوصلا نابح نب رباج ىسوموب| هذييلت ناكر و لافلاو رجزلاو
 0 00 ايل ةلاسر يانيسح ب 0 كن بر نمي ةقرو ف ولا

 0 للا دم 0 و نفدو 0 نير 1 84 ظلس 0 ف قولو

 مفرشأو همركأ ام ربق نم ةرد هللف نيعيجأ ميم اللا ىصر ىلع نب نسحلا ةّدج معو نيدباع للا ننز

 ةينالاركذ ىنايسو نا مع هللا ىخر قيدصلا رك ”يبإ نب نيق ند اعلا كش الورف مآ همأو

 كاذب 15 دياصملا 2 0 ل هللا 1 0

 0 "1 0 ا معتالو ىحادت ثنا ل لاقف ميف املا امدلا لو

 د هك

 نوره ريزو ىكمربلا فساتشب, نب ساماج نب كممرب ند دلاخ نب ىلا ند رفعج لصفلاوبأ

 هلع ديكرلا نوره ةنع ةلزنلا ةلالجو لكما معو ةيهلادعيورمألا ذافنو ردقلا ولع نس لاك ديقرلا
 ملذبو هوا تت و ةدوج امأورشبلارهاظ هجولا ق ]لم نا 2 ناكو انف كراشب ملد اهب درفتا

 عقو نأ لاقيو ةغالبلاو ن رسللات نريد هيما د نم ناكوركذي نأ نم ربشأ ناكف ةًواطعو

 1 مل بجوم نع ابئم م 0 فى جرا | 2 عقول ىلا + ع ةدابز ديشرلا نوره الرضحل ةليل

 رابخا بانك ىف ىسداقلا نب | ةركذ تميققو ايلا عملا وشما نسوي ىتأ ى افلا قا ةّوض'ةوبأ

 ةذوملاب انانغأو اننعلا| راذتغالا !( نع ا ذعلاب هللا ككانغا دق رفعج هل لاق هيلا لجررذتعاو ٠ ارو

 اماف فكوزكاشل لقو ككوكاش رثك هك عر ىكش دقو ملانيع ضعد ىلا عقوو لكلا“ نطلا ءوس نع نفعل

 ميز اندونج اهل - ند مويغم ديشرلا نا دغلد دنا تنظقلا 0 بسس تيفو ثقرشلأتاو كن

 ديدش ةارف ديشرلا ىلا رفعج بكرف هدب ىف ىدوبيلا ناو ديشرلا ىنعي ةنسلا تكلت ىف ثويب هنا
 تككريع مك تناو لاق معن لاقاموياذكو اذك ىلا ثويب نينموملاريما نأ معزت ثنا ىدوببلل لاقف مغلا

 ةادما خ4 تيكا انيك فعيذإلا [ ىف بذك نارى ملتقا ديكرلل لاقت اليوط !ذمآ اذكر اذك لآ
 ولسا مشا لاقف ىدوبللا ينام ردا كلذ ىلع هركشو ,غلإ نييدسشرلاب امهبذو ملتقت
 كلذ ىف

 ازاي اذدب اني جف: لاباظياوي تل. قار لقازيقدعلا ىلع كقؤلا دكا رتل الس



 |هرخ

 يخاازمل نمسا يسع زا ذا ا تيس امرا ىسالز ا الار
 حاقل فد نب دروملا كتطار ثلاق مث ةرزح ما تزرع

 دايعتب دفيلجل 3 0 وقرا نع هللاب ىقث

 0 ف مداوقلا تثدبناو: ىشبر ىلا ثددر ناركشاس

 حار نوطب (ريياعبلا قاطو اياطملا كركر: نماوبخت متسلا

 انهو برن لافو املاج ةيرتسأ ف انكتم فكلالا دعانا كينلا ذه: قا ةكستنا الفريح لاك
 طقان ةبام انزورت كرر ما قئاذيزج اي لاقو نا تنثلا م” ككسلفوا اذه لقيب احاةيرللا لكم
 0 | الذ اه 2 0 رم 0

 ىلإ 0 0 0 ا 3 اهذنف ده اا را 0

 ٌفرسالو نم مهئاطع ىفام ةينايث اهودحت ةديِنُم اوطعا

 0 ا 0 يملا ىلع ملع مسا ريغصتلا ةروص ىلع ءاهلا مصب ةدينه تلق
 ا .ةليصح ىب نت نقلا ا 2 0 0 50 ًاللاو ف

 رم ديلا 14 قالا لس ى دعت نعول بقا

 3 ا 0 0 ادحاو فر ا ةدعد ب ءاقبلا ليلق ىلا ملع 3 اما

 َّق دزرفلا ثام ايفو ةيامو رشع ةلس ىف قوثو 003 ككلذكو هبيحاص ةعيتو الأ 0 دنض <تامراَت

 دحلا ةنس فقربرج الافو ثناك ىزوجلا نب جرفلاوبا لاقو ىلاعت للا ب ةعضوم فق ىتايس انيك

 قدزرفلا ةيجزت فو ريشا .ةعبس مب كليجا دما نإ ؛نوراحملا بنإتكي ةيبتفا نبا للقورفالو شع
 ءامحلا رغب ةرزحي نس نينايثو افين رجعو ةماييلاب متافو ثناكو كانهرظنبلف مذوم ربخ نم فرط

 اللا ةليينلا ءاطلاو ةيخلازب ءاسغلا يتقي ىفطخخلاو رنكال اها فد عيوأم ارلا يتفو ٠ ءازلا نوكسوو ةليهلا
 هيلع تلثلدنادو اى مدعت دقو ءاب اهدعبو

 ىبا نب لادعاوب روحا ءهرب نبدفاعلا ليز ىلع. وقابل دمتوي .قدابصلارفببل هنا 001

1 #59 



 الحلوب

 نب ليقع نب ةرايغ نع بيبح نب دهن نع مبانك ىف سينالاو سيلجلا بحاص ىكحو اعييج

 لعفا ملام ثلعف ليحرلا مي مهدبعرخآ نا ملعا تنكول

 رالئم ندالرشب هليل ند دوعسم لاق اضيأ ىناغالا ىف لاقو هبابحأ ىنعظُم رد هيلبع علقي ناكلاقف

 خييق ميعل فككفلطأ#ك :تكنعل اذاف دح ل اذا نمو تلا كنيس ريش اذا نم لاق سانلار عشا نم 1 ٌةكيب

 ثيد ردر+ لغم لاق نم ل2 لاق بف نم كش هل دصق ا دج اذاو ككيلع دعب هتمز ارك

 بعل اذا لوقي

 اني لو دل تت ل الواو دل لك اع يلا
2 01 5 

 انيطق 9 ا ةفيلاخ ا اا

 وك هنآ امأ هل ايطرش ىتلعج نأ يلع ةغارملا نبا داز ام لاق هلوق ناوزم نب فكلألا دبغ علب ايلف لاق
 لطخالا ربرج اهب اجه تايبالا هذهو ثلق لاق ايك ميلا مهتقسل انيطق كا ءاشول لاق
 بتييفلا ىبببت انيرع نال كلذ لاق ايناانبق ةلفالسلاو ةربثلا لج اهيفدلوقو روبل رعاشلا  يلغتلا
 ةفالخلار اولا واب نايل لين 3ع اة هاما

 هنا رزخاا 8 6 نم 2 ام ل 0 هك 00 0 رزخأ 0

 دنع | ذهو برعلا نع ءهجرخأو ل1 يلا بانا جتنا فب يبرم نع ذ

 ا ناورم نب دفكلالا دبع 4 دبإ 00 ةفيلخ قشمد قى ىيع نبأ اذه هلوقو ةعينشملا ضاقنلا نب

 وه ظغارملا سا داز امإقكللا دبع كوقو عابتالاو و ذاقلا يشف ىنيطقلاو ةرصع ف ناك منال

 ركذملا لطخالا مب ةابعهريرج مال بقل اذهو ءاهو ةيجعم نيف لالا دعبو ءآر اهدعبو ميملا
 ىلا جوحا ةعقاو ولا حرش نكل اذهركذ نم ىلاعت هللا رفغتسنو ابيلع نوغرستي لاجرلا نا ىلا اببسنو
 هلو ا الديصق ةدشناف ناورم نب فكلما دنع ىلع لخد هناريرج رامخا نمو فكلد

 حاورلاب ككبحص مه ةيشع اص ريغ ككاؤوف ماوحصت |



 ادا

 هلوق بيسنلاو

 نيفاقإلا يالغلا يراك يزخ لاق ىلاعتاهلا كلط :نالاوكذ لالا قفا .نمومعب ةديطريا ىكلو
 متاح ءاضقل ريرج لزنف ةفاصرلاب ذئموي وهو ى مومالا ككلملا دبع. ند ماشه للاخ فاعن ىلع

 لاقو قدزرفلا اهرضف تقلتت .ةقانلا تلعجت

 ىماما مهلك سانلاريخو ىتحت تناو نيتفلت مالإ
 ىماودلا رثّدلاو زيبجتلا نم ىجدرتس ةفاصرلا ىدرت 0

 لوقيف نيتيبلا نيذه ةدشنأف ريرج ىنجب نالا لاق مث

 ماهكلا س اهلا نيرجرلا كا نت نبأ تحت ابنا تفلت

 ماع لك | تروا تكرس ا(نرك الاد دك

 ؟دفناف نيلرالا ل لي
 00 مث لع اكاربرجت لايف اذه فن ةقل لاو ىدررفلا لاقف ؛نيرحالا لكلا

 رنرج لوق دشنا قدزرفلا ن ا و دريملا ركذو

 ادا لح  ىقررفلا .ةقفمكا/ : اينيكيلا:لغتناب اجرب ئرب

 ىكحو كيبلازجغل اعقوت متقفنع ىلا هدي قدززفلا برص تيبلا نم لوالا -ىضلا دفنا ايلف
 اهنم عقو ايلف دوسارعش نم البح ثدلو اهناكدب لماح ىو ابمون فربرج ما تار لاق اضياةديبعوبا
 ايورلا تالواف ةبوعرم هحش ا رك ريثك لاجرت فكل لعف ىتخ هقنعيف اذه قع ىف عقبف وزني لعج

 مساب اًريرج متّيس مثدلو ايلف سانلا ىلع الو بكل ديو حق اذع اش امالغ نيدلت اهل ليقف
 قبلا باثك ىف ىناببسصالا جرفلا وباركذو لبحلا ريرجلاو ابنم جرخ مدل ثار ىلا اكد
 ذخاف باوجلا دريل اي ا .انلارعشأ نم ربرجل لاق الج حر نآرو ابار ال

 مدآاي جرخأ مد حاصف اهعرض يب, لعجو اهلقتعاو هل اًرنع ذخأ دقو ةّيطع هيبأ ىلا مد ع ءاجو هديب

 لاق رو لاق من لاق اذه ئرثا لاقف هنيتعل قكعزنعلا قبل لاس دقو ةبهلا ثر ميمذ 0

 باحلا كثوص عميس نأ ةفاعم لاق ال تلق زنعلا ع عرض نم برشب , ناك مل ىرذدتفأ ى 80 ااقال

 ميلف مد ميعراقو ارعاش نينايث بالا اذه العب عاق ه سانلا رعشا لاق مث نبل منم بلطبف



 |نء

 نانسو منم ربط ٌدجولا ظقويو ميش هرغث نم ذ ذراب ىوجسلا يكد

 نانظ لوسعلا هيقيرل انما ببلق _ كناابابشلا هاب نم ىأتر ل
 نانضجلاددايفاللا ليغق انهللطأا قيم اةكراشم مينيعوا :فرايلاتا» نمل

 وا“نيتزَمهداحلاف 00 مل لاقو نيرساحلا شعب ماق تيبلا افهتىلائهتنا ايلف
 نأ دعب ةردقتفاف ميلع ىيغادف ةونظف عقو ان دخرص حرص مث دجاوتم صعشلا كتكلذو ثلث

 ميف ثام مناف ىرخا ةرم ىعامس ىف ىرج !ذكه عاجشلا لاقفوك امر دف :قوادحوف مسخ عطقنا

 سابعلا ابا هللا نورس يامإلا اهب جدم ةليوط ىهو دئاصقلا ررغ ن م اةديصقلا ةذهو رخآ صعخش

 يام سيخو نيناهثو ىدحأ دنس رم للا ت2 قى ىسابعلا نيلموملا ريمآ ءىضتسملا نب ديحا
 تس ليقو نيعبراو سيخ ظلس ةدعقلا ىذ 3 ةريثك نونلا ا ىنساحمو ملعا هللاو

 دبشم ةربق ىلعو ىرغصلا ةفارقلاب نفدورصيب هنع هللا ىضر نيتبامو نيعبراو نايث لبقو نيعبرأو

 ءاشلا نافيا ى نابوثو 8 ةرم ربغ مثرزو مييح للا ىضر نيحلاصلا نم ةءايجار روبق اضيا دهشملا فو ىليم

 نون فلالا دعبو ةدحوملا را ياو د اولا نواس ةنلثلا

 0 طم

 دنع ق م 0 .رعشأ ود ا .ةاجانم قدر نيبو ةليد فلذا 5 2 لياهق نم

 ربرج ةنلث لغم مال الضال ء مارعش ف ن جل ملا كغم ءايلعلا تعييتجاو ناشلاب اذهب ملعلا لهارثكا

 قاف ةعيرالا فو بيسنو اجر يورد ظعبرأ رعشلا ثويب نا لاقبو لطخالاو قدزرفلاو
 6ع :

 هلوق رهعلاف ةرجغ ربرج

 اباضغ مهلك سانلا تبسح مييتولب ككلع ثبضغ اذا

 هلوق مبدملاو
3 2 َ 

 حار نوطب نيملاعلا ىذدناو اياطلا بكر نمريخ متسلا

 هلوق ءاضلاو
-_ 

 ايالكإلب تعلابا(امكإل) ريق نم فكما نئرطلا ضف
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 دياعلا نارقش 0 4 هيو 0 ضيباب سب دل ريح 3 افبحن 5 ناو نيثلا ف ءذب

 - 2س ءانلاو :قيطلا حلبا ا ديقلا ا و ّلغلا هدب فو ال ىنؤنلا اذ 0

 دشنأ مث بيط نسح بذع هلاعف لكو ا نمو هللا ا نم اذه لوقي وهو هلوح

 عب نا لاقف 0 هللا همحر ا نم ءىش ىلع عيماتحلا شعب ىف ثغقوو
 ماق اودجاوتو موقلا باط ايلف اعاهس اب رضعف دادغب مدقو رسم نم هقراف هثذيمالث نم ءارقفلا
 نونلا ىذ معيش ىلا هربخ لصوف انيم ةردجوف ةوكرحت عقوو حرص مث عيتساو رادو ريقفلا ثككلذ
 اهيلع اومدقف اهبلا اوجرخ مهلاغشا نم اوغرف ايلف دادغب ىلا ىشين ىتح اوزبجتت هباحصال لاقف
 ريقفلا فككلذ ةيضق نع 30 هيلأ ةورضحاف ى يا ككل ذب ىنوتا زيشلا لاق دلبلا مهمودق ٌةعاسو

1 
 كف غلا عرص هيف هادا دن ٠ انغلا ىف هتعايجو وه عرش مث ك كابم مل لاقف متصق ميلع صقف

 ريا : ذخا مث انبحاصراث انذخا ليتشقب ليتق نيشلا لاقف انيم عقرف ىتغملا كلذ

 نأ قيلي ءىش اذه نم ىنمز ىف ىرج دقو ثا ةر دل ل اد ثبلي ملو ةيرصملا رايدلا ىلا
 ءانغلا .ةعنص ىف ةداجالاو قذحلاب فوصوم نغم لبرا .ةنيديب اندنع ناك هنا ثكاذو انهاه هيكحا

 مطقاولا كذا ىنافا فيات قوززفح غدي لق اغار رصعف ىنازالا ند لبرج عاطشلا ل لاح
 معيدنلا ةنانطلا ةديصقلا روكذملا عاجشلا ىتغف اهتقو ىف اب نوث دحت# مهربغو ىلهأو ريغص انأو

 اهلواو. نى احن للا ءاش 00 5 كرولا ئديزواعتلا نبا طيسل ىلا

 ا ىلا 1

 نابلا الو 1 لمرلا ال مويبلاو رطو حلا لسر نم نابلا ىلا كو

 اوناب دق بابحالاو عبرلا كب اذا رظو نم قاتشملا كردي ىسع امو
 0 نيف نكميلااذا ع

 ن ال ذج - ا 0 لا ولج 000

4 1 #8 
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 قافشز سفاوبع» ني تقادم .. اهبير ئارف“ ايفر ؤزاقحملا ثارادلاس
 ىنانملا ريدغلا (اضارطراىينعلل . ادياليكل قسلا ءااخلا] لد دننب

 اضيإ هيف امنلو
 - تراني داب ع لام لط 1

 اضيا ةلمنلا ىباص ناك ةرق ند ثنىاث نب 0 ؟ [كبدات نسحلاو مبأر ىكذملا ثداث ةدفح 0

 طارقب بتك هيلع أرقي اليبن املاع ابيبط ن اكو ةركذ مدقملا هيود نب ةلو د زعم مايا لك دادغمد ناكو

 .ةفسلفلاو بطلا ىف ةرظن ىف ثداث هدجب 0 كس دق ن 5و ناعم 1 اماكف ناكر سونيلاجو

 كتايبالا نأ ليق دقو هيف نسحأ ب رانلا ف ينص هلو مامدقلل ةيضايرلا تاعانصلا عبيجو ةسدنهلاو

 ةليدم ىهو نارح لا لسن 0 اعا هللاو هيابليعءامنا ىرسلا مظن نم الوأ ةروكذم ا

 لياعلا ميهرب دأ م اه. نأ هجران : قىلعتلا طهر ئريطلا ريزج مارك الرز ججلاب ةروبشم

 روكذمبلا :ن أراهو نارح ليقف ثديرع انآ مث ىأر اراه حلبفو مهساي تسييس, اه ريع مالسلاو الالصلا م.لع

 ميلع طولودا وهو اضيأ نأر اه ىبيسي خا مالسلا ع ميدربال ناكو مالسلا ميلع ميهربأ ةجوز ةراسوبأ

 سابق رشغ ىلع مارك ابيلإ ةيسنلاو دلب | مسأ نارحو حابجصلا تانك نى ىرهوجلا لاقو مالسلا

 ةماعلا هيلع ام ىلع ىنارح نسايقلاو

 رودهش4ا يلاصلا نونلا :ئذب فورغملا ىزضملا ميهزيا نب ضيفلا ليقو 0 نب نابوث شيفلاوبا

 انطوملا ىور نم ةليج ىف دودعم وهو ابدا واف ءروو ايلع هتقو دحوأ ناكو ةقيرطلا لاجر دحأو

 ةودأ ناكو [يعيضصق اييكح جزاك هنأ هر ان قا هيف نشنول نداركذو اهبنع هللا ىضر ككلام مامالا نع

 ضعب ىلارصم تف كين ار حل تتبسش نع ليسو شبرقل ىلوم ميمخأ لدا نم ليبقو اًيبون

 نم ثدطقس ءاييع ةرينقب انا اذاف .ىليع تيتفف يا يف قيرطلا قريت ىرقلا

 اهيدحا فو ةضق ىرخالاو تهد ايهادحا ناتجركس انهم جي ةحضرإلا تقئناف نضرالا“ىل لع هر 5

 كتمزلو كبذ دق ىبسح تلقفراذه نم برشنو اذه ”هريلكات يلف ام نرخالا قو مسيس

 ىيف دعو ميلد لهشف) اذياف رصمو نو ريحا ليلا كا 1 ات لا ىلا كابل
 الد ىسف عرولا لهاركذ اذإ لوقيو ىكبب ميدي نيب عرولا لهاركذلاذإ:ليوتملا ناو امركم ةدرو لكوتملا
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 نيببلاو ماشلا ككلُم يل ذب دعب نم لدفوتات دس رددوا

 ىنفك ىوس الفك ككله انتلك ىن .. ام سيلولبتدلا ساو غغرنا

 ا لا يا ل مال نا ا
 دعب مث ءار اهدعبو واولا نووكسو ابقوف نم ةانثلا ءانلا مسي ناروتو ىلاعت هللا ءاش نا ميلا ىنرح

 فكلم هاتحمو ا 3 عا يقلب هلع يرمي طفاود نين 0
 اروت اولاسقف هوفرج مث ناكرث فكرتلا نويبن مجعلاو كرتلا دالب منال ناروث قرشيلل لبق امناو
 ملعا هللاو

 ءانلا نفرح

 0 ا را ل احل نق سلا نب ندرخر كابو نرش نا ةرخ نا تضر ا
 7-5 مث هوا ان ةرما ءادبم ع ىحلا بساحلا سوبرجالام نب سونيرام

 فيلاوت ملو مفسلفلا ميلع بلاغلا ناكو بطلا ىف عردو اًنيفزيبيف لئاوالا مولعب لغتشا دادغت ىلا

 مسا نينح هبرع ىذلا سديلفا بانك ذخاو افيلان نيرشع رادقم ملعلا ( نم نونف ف ةريدك

 مديد ىرجو لئاضفلا ىف ةرضع 10 ناكو انيبجنعتسم نا اا ىعقدو ةيذهف ىداعلا

 نم مولمو تلاق هيلع ركناف مسير نا ةوعفارف بهذا قى وهيلَع اهورك نأ ةامكأ هيهذم لها نينو

 ىلا لوخدلا نم هوعنيف ةلاقملا ككلث ىلا ةدم دعت داغ م تنتج كلا > نا نع عجرو باتف لكنا لوحند

 مورلا دالب نم ىسوم ند ده مدق نأ ىلا ةّدم اهب م اقأو [فوقرفك لن نآرح نم ير عيجمللا

 ةفيلعلاب هلصوو ةر اد ىف هلزنأو دادغب 0 مساع ةأرف هد عينجاف ذاوعل لا ايسر

 0 نإلا ىلا اهب هبقعو دالوالا دالواو دادغي نكسف 5 ملمج ىن ملخداف

 ةرييك 5 دو مداتثم ءانإ اهوعن م مادإ | نوكسو اهقوف نم الاثملا 0 ارلا سنفو ءافلأ نوكسو

 مج قونو نيتيامو. نيزشعو  ىدجحا لس ىف يناالو ثتناكو ل ادام اب لاب ةينارفلا ةريزجلاب

 دلو املو رلجنلا ىباص ناكو نيتبامو نينامثو نايث نس رفص نم نيرشعلاو سداسلا سييلا

 نسا قءهنامز لها ىمدقمو اابطالا-قاذهن نس ناكو لصفلا ىهينبا ةبئر_خ ماد ميهربأ ىهسي

 فى ليقف اه نسحاوهو ميف ليعف ةيفاعلا باصاق رعاشلا .افرلا تسل قرط يلاعي

 كاك نم قل هو ملال فعل فاس ةزف <نبا فوس ليغ لك
 قاع ا دنطو أو:نودو[١ -ىىذلا ةفسدفلا سر انل ىيحا

 فناصوالا ر سبات ةويحلا هع اة ميرُم نب ىسيع ممطر هك
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 ريخلا ريثك ىهو ماشلا دالب ةيبرث هنوكل اهب ماقملا ةرك اهروما دل تماقتساو ةلودلا سمشلا نيبلا دالب
 كاد نذالا هلاسيرو ابنم ليقتسي.نيدلا حالص هب نإ |: ببتكف هلك ككلذ .نم ةبدجم دالت :نيبلاو

 نيدلا حالص هلا ننلراغانغلا جانح» ىتلا ياارلا ردو هيساقي اموءهلاصم اَوكْمْلُيَو ماشلا ىلا.دوعلا

 لايق هلاسرلا عمس ايلف ةريبك صكلمفو لاومالا ةريثك انهناو .ة.هاقالا.ى هبنيغرت هتلاسر نويضم الوسر

 سيكلا اذه لسرإةدنع رضاخ لوسرلاورور اد ذاتتنال لاقف اهرضح افر انيد ىلإ انلارضحتاهتنازخ ىلوتل
 نوكي نبأ نم نيبلا دآلب هذه انالوم ايرادلا ذاتسا لاقف ذ ةعطق هيف اهب انل نورتشب قوسلا ىلا

 لعجف انهاف عونلا اذه دجوب نبا نم لاقف ىرول شيشم قبطابب نورتشب ميحد لاقف يلكاببف

 لوقي عون عن نعدل لاق انيلكو همالك نم بجعتلا ربظب رادلا ذاتتساو قشسد هكاوف عا عاون أ عبمج هيلع دّدعي

 اذ ام ىرعش ثيل لوسرلل لاق رخل ىلا م الكلا قوتسا ايلف انهاه اذه دجوي نبأ ن نمانالماب هل

 نا مف ةدئافلا لب هنيعب كود 3 ىناوهشو ىذالم ىف اب عف عفتنا مل اذا لاومالا ةذهب عنصأ

 ىجلا ذل نذاف ىرج اهب ةريخأو نيردلا حا 2ك ىلا لوسرلا داعف هضارغأ لب ىلا ناسنالا لصوتي

 تاييا كلذ نيف قاوشالا رش ل قياقلا لرايلا ناك لضافلا ىضاقلا ناكو

 ىو بائتك نيض ىف اهركذ ةروبشم

 كثمفني ددابصلا رأ اوسالو ردص هنافإ ثبت امم نريجمن ال

 يعبأ: نم فك 3 ا ضع [ذ ناف + املا تكئفارفف اما

 ثنو نامزلا انل قري ىتف انلهش قرفت ىلع نامزلا فلح

 ثغفنلا ةاقرلا ئهو مكعوسلم ىتناكف مكبتك عجاضملا لوح

 نيدلا ح دعما تاع اللا ابن نيدلا حا ا هخأ نع تناك هركذ مدقملا 2 قشمد تا لصو انو

 ناين مس ىف ةريس دق نزلا التحاو 0 ها ناكو ةئايشليخو نيعبسو عبرأ نس ىف ةيرصملا ايدلا ا

 ىواسن ال اهدجو اهيلا لضو الق نيبلا ىلا ةرفس لبق ابهتفيل ةيونلا دالي ىلا ةيايسيخو نوتسو

 نيبلاج هباؤتو تاعاطقأ ديخا "نم اعل" تتناكو ّقيِقرلا نم" أزيثك ايش ملغ دقو عجرو انكرتف ةفشلملا

 انبحاص ىئكحو نيدلا حالص هلع اهاضقفرانيد ف لا امياتم“ ندب 1 نم ةيلعو تحامو لاومالا هل نويبع

 ببدالارّصْم:ليزن' حلا يلا نداب ”فورعلا ىلع .نب دج 2 نيدلا كرا درشقلا

 قودو تايباب هتحديف تيموهو بويا نداءاش نارود هلودلا سيش مونلا فى.تكيار لاق لضافلا

 ىدشناو ىلا ةامرو ةنفك لف ربقلا

 ىندب ايراع 3 تتسماق اتيم مد كيججس اقورعم نلف ال
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 قوز الكدلا ميملار نمالا :ند..دآاش نب د نيزعلا:ددغ دات وبا ةديفح ركذ انما دنس تاعبلا |: 5

 هثديف دقو ملبس لوطي ف ةابلأو هدادجا سعب طبض مدقت ' دق ن!اعن هللا هيحر نأو اوريقلار انخا كانك

 دق ىجابلصل لاو ءالضفلا سعب طخ نم هنلقن ىناف ةرؤصلا هذه ىلع هلقنيلف هلقن ذارا نيف ىطخب

 قئريضوبلا ةيجرت 1 ىلاعت هللا ءاش نأ الهلا نزرح قءاهركذ ىتاب ريتسنملاو هيف مالكلا مدقت

 دقو 0 بقلملا ناورم نب يذاش نب بويا ني ةاش ناروت ةلودلا سمش مظعمبلا ثكلملا
 مم ربكأ ناكو ى ٍ!اعت هللا هيحر نيددلا حالص ن اطلسلا 0 جان هيخاو مبهباركذ مدقل'

 0 ىبنلا دبع ى سد "اناس نيبلاب نأ هغلبو هسفن لع ةحبتو يلع ءانثلا رثكي ناطاسلا ن .راكو

 ىلع قوتساو اهدالت نم اريثك ثكلم دق ناكو اهلك ضرالا كليب ىتح هكلمرشتني هنأ معز ردى د

 ةلودلا سمش ا زيجف ةركلسع قوقو ةدعاو) تدتنت/ دف ناطاسلا ناكو ةسفنل بطخو ابنوصخ

 320 نينسو عسل نس بجر ءانثا :.ىق ةيرضلا رايدلا نم اهيل هجوتو ةراتخأ شبجتر كك

 ىلطعاو ابيظعف ككلمو اهيف ناك ىذلا ىجراتغلا لتقو هيدي ىلع هللا يشق اهيلا ىضيف

 5 اصح ىَلَع ناطلسلاو ا ا كو اريثك اقلخ

 هفلحتسا ةيرصملا رايدلا ىلا هجوتو راضعلا نع ناطاشلا عجر انلو نيعبسو ىذخا 6 6

 موب فردت منا ندا حالص ةريس قف دادش._ نبا جلع ١ قاض مل هذ ان _ ماقاف قشمدب

 سيخو نيعبسو تس ةنس رفص سماخ اصيإ ةريسلا نيوكأل 00 4 لاقورفش بسم نكيكلا

 ىف مدلفدو قشمد ىلا تويأ تنب ماشلا ت لح كي ل تاق سورحلملا ةيردنكسالا رغش ةيام

 ربقو نيجال نيربع نيذدلا ماسح اهدلو ربقو اهريقو ةريف كانبف قشمدزهاظب ابتاشنا ىتلا اهتسردم

 نيجال دعب هتجوزت ثناكو صيح بحاص ةوكريش نيدلا دسا ند دهتللا دبع ىبأ نيدلار ضان ابججو

 عبس قس ناضمر ريش رشع ع ها ةعيجلا ةايل روكذملا نيدلا ماسح ١ ةافو فكرناكي نيعيجأ هللا مهيحر

 مداحخلا ادق 0 0 نب ٠ نبدا مايحب اذهو نام سيو ندناستو

 فق ةريش اهبلو نويساق لبج قيرط ىلع قشمدرهاظ ىف نيئللا ةيلبشلا ةاقناسخلاو ةسردملا بخاص

 نبرشعو كلت هيكل بجر ىف هنافو تناكو ةرخالاو ايندلا ىف عفان كفورعمو ةريثك اقوا هلو اهبناكم

 ةيجرت ىف ةوكريش ند ده نيدلا رصان ركذ ىتايسو ةروكذملا هنسر د4 ةرواجملا هندرث ىف نذدو ةبايتسو

 ةنئم ةدعقلا ارت اقاليم كر تو دو للاعت هللا ء ع نا نيشلا قرح ىديبا

 نغلا 5 كان :ةيانع هل نيمم ء ءالضفلا ضعب طعب كدحيو ةيجرتلا هذ ده نم ارغلا دعبو ةيايننسو ةرشع كنس

 هند د ككلتي تيثاو ناكملا اذه قروكذم وهام ثكرتف انداه هثركذ ام ىلع ةدابز
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 ايظعم ءا[ادلل اًبرحم راثالا دوج ةريسلا نسح ناكو زعللا ه هيبآ دعب اهالاو امو ةيقيرفا ككلم ىجابنصلا

 ةدجو ةراظناو ى هرم نك 0 قافألا 1 ءارعشلااهنيدشف تخل لئاضفلا بايرال

 دف ىداوريقلا قيشر نب ىنسحلا نإ ىلع ىبالو يقدر ذأ ل مهنم لخد نم لوأ روسملا نبذ ىثلا

 هلوق ككلذ مف نادم

 ميدق ننمروتالا ننخلا للم ىدنلا نم انعيسانم نلعاو ينصإا

 مين ريمالا قك نع زجبملا نع ايحلا نع لويسلا اهورث ٌُبيداحإ

 هلوق ككلذ نيف ةنسح راعشا روكذملا ميهت ريماللو

 هاو ديرأ ايم ملعت ابتلقإ ىنلقم ثرظن ل

 ةاوحفو ةرارسأ فشكن ةرظان داوفلا ىف ابتناك

 اضيإ هلو
 ىعمد نم ضاف ىذلارادقيب ءاجا: مكضرا:عائذلا : ماعلارطملا لس
 ىعبط هلعجاف ربص ىل نبا نمف . افجلاو ٌدكصلا ىلع 0 نك اذا

 هل درواو ليسلا باتك ىف بئثاكلا دايعلا ةركذو

 صانم نيح ثالو ًةانليو اي. اهرحو ميلا ران ىف 00
 مدخلا ةداب داعم موسبإ ىتليسو ريخ نأ ىتر ثوعدف

 نسا لجثم روعش ىف ردك روغث ىف درو لفقم دودخ

 ىدبملا زاتجا هتبالو مايا ىفو لزجلا ءاطعلا ىطعيو .ةنسحلا رئاوجلا زيجمل ن اكو ةريثك هلئاضفو
 راكنالا يزبخاا قرشلما دالب نم ةدوع دنع ةيقيرفاب ىلاعن هللا ءاشا ناقكذ ينإلا ترموت 0

 فنا ابش | اسالكم ناكو شكارم. ىلا. مجوت 20000 هل نم. ىلع

 رص كشنات نينا مول 2 دالب نم الربص ىيسن ىلا ةيروصنملاب 0 0 : ريمالأ اةدالو

 لا .أ 0 هةيجرت 1 ايك نيسيخو عمرا ظنس نابعش 2 دل قول 1 5 1 لب

 اةيامن لام رثكا نينبلا نم ىفاخو لاعت هللا م ةديسلا رصف 02 لقن ةف م هما



 كك

 مط مت سيد اكل 586 نمو ةريغ رمالا ا ىذللاو اما

 ا هلقا ويلا ىكبب اس لكى بو

 ايداص نايظ ءاديس تعقلبب ليلو اًموي لظ ىشسخ ما اسمو
 ابفايقلا ٍبوجت ى دح نهي الوعبم ىرتنت سا ا ى دن:“الف ميت

 ايفاش نينو داو وتامل دج ملف 000 ةيزسا

 38 نإ حلا 0 ىدانو 1 تدش 0 عجواب

 اضيأ هيلا بوسنملا

 نامرحلا نم هتلالماذكف هئاطعا نمرهدلا ليد ايكو

 هللا م.يحر رصيب ظبام كلذ نيعبسو عدرا هوتد الدعقلا فد طئافو كناكو ملسح ابلك ةر اعْسأو

 سيشلا لاوز عم اللا مذيب وت هنا هحتبران ىف ىقتعلا دازو ةعطقتللا لودلا بحاص لاق اذكه ىلاعت
 2150 ا يا دارس حج را دليل ةرشع ء ثلثل

 ىلصو برغملا عم ناتسبلا نم مجرخأو اًبوث نيتس ىف هنفكو نامعنلا نب دهت ىضاقلا هلسغو هناتسب
 ككلملا دبع ند دجت لاقوّرعم ا ةينأ ربق اهبف ىلا ةرجلاب مدقدف رصقلا ىلا ملليحو ظفارقلاب ةيلع

 قاقر مللعأ لاو نيدو سيخ ينم قوتءدنأ ةرملاتملا ,نقراحلا هاجس ىذلا باتك ىف د
 بايثاتو نيثالثو عببس ةنس دلو هنا ايهريغ

 رح

 نب شوقنم نب دانم نب ىربز نب نيكلب نب روصاملا نب سيداب نيزعملا نب ميهت ىبحي وبا
 نب ثيرححلا نب ناميلس نب ىكلتو نب ىرس نب ىفغزو نب لافشاو نذ رغصالا دبز نب كانز
 ةلرمخم عن عاجلا كي وغلا نب ديز نب ثكلام نب بصح نب روسلا نب ىنشلاودورغصالا ىدع
 رغصالا ابس نيرغصالار رييح وهو ةعرز نب ددس. ند دبز نس قككلالم ند ىدع ند .نفوع ند هللا دبع

 نم داو نب سيش دبع نب, مثلج نب .ةيواعم ند سبق نب وريع ند لهس نب دبز نب.بعك نبأ

 تم رحخ نب :عسمملا ندي "نينا, نجل يحز نق .ايسجرع: نب. فوغ ,لرب رطق نب ناديجا نبدكؤتلا
 مالسلا هيلع دوه وهو رباع نب ناطحق ى ند برعب د ف رعشت» و ..زبكالا اس نبا يجرعلا سدرتخ

 ىرهويحتلا ةنيرعلا ى دانيعلا ءلاف'اذكه مالسلا ميلع ع جون 3م ماس نب دل 0 جات ندا



 ا[

 لابعا | نمزازع نيسو ابنيب نازائم ىار نم لاقو بلح لامعا نم اهنا ىناعيسلا نباركذو

 ةذه ا اهدعبو واولا نوكسو 3 دياب قرا نيم اهيناج نم ليم نم لقا اييلح

 ناش ات هللا مهل ذب ينرفلا ديب نالأ ىهو ماش ل! .(اذئاس نم ىهوروص ةنيدم ىلا ةبسنلا

 نيمأ نيع كلل ىدبإا ىلع اهحتف هلارش يام سيخو ةرشع نايث ةنس ىف اهيلع

 اماما ناك ةيسرم نكس ةبطرق لها نم ىنايتلاب ىنورعملا ىوغللا ريع نب بلاغ نب مايث 0
 فلوي مل .ةغللا ىف هعيج روهشم بانك هلو عرولاو هقفلاو ةنايدلاب اروكذم اهداربا ىف هقثو ةغللا ف
 قدا باول دل نا ىترفلا ندا لكن رقع عم هنيد ىلع لدن ةَصق هلو اًراثكا وأ اراصتتخا ل
 نكاس بلاغ وباو ةيسرم ىلع هتبلغ مايا روكذملا بلاغ ىبا ىلا هو :ئرماعلا هللا دبع نب دهاجم
 ذرف دهاجم شيجلا ىبال بلاغوبا 1 اين بانكلا/ اذه ةئيجرت' ى.ذتون' نأ .ىلع رائتد"كلا اني
 ككل هفل را مل ىناف ةسفقلا ثرمتسا الو هلعفا مل ثكلذ ىلع ايندلا ىل تلدبول 5 لاقوريناندلا

 لاقو اهتهازنو ملاعلا اذه سفنل ٌبجعاو اهولعو سيئرلا اذه ةّيهل ٍبجعاف ةماع سانلل نكل ةفاقن

 اج عللا 0 باتك هلو ةغللا هل ةيلسم ناسللا ملع ىف ةامدقم ذه بتلاغوبا ناك ناجحا لبا

 هللا ميحر ةبايعبرأو نيثلذو تس ةنس نيدايجلا ىدحا ىن ةيرملاب قوثو ةدافالا مج نيعلا ع

 ةعصاو -نيتلا ىلا اانويسنم هنطا) رئابتلاو |! يهريغو .ىفاديبزلا ركب. ا نعو ديب نرفاةغللا ذخاو نلاعت

 ملعا هللاو

 0 ا ايدلا بحاص 1 ناك ىدهملا نب مئاقلا 0 وصنملا 00 03 2 0

 لي, مل 56 افيطل اًرهام او 1 اكو ل لأ 0

 5 5 دقو 5 اضرأ رررتللو ظن د 0 تناكدبعلا ةبآلو نال ةكلبلا

 م ها ا مق ا اس

 :تانيلع يظكن ةيهايف يفويما تر اقع ءلتقت تدوم

 0 أ ل نيزمللا !ناكن .رآو ابصو أريغت 'لاقي ناالول هللأو

 اربنع بنارتلا روفاكو نشكل ايسفنب دودعلا حافن قر دعا



 ا

 ند ىلع نب نسحلا نب هللا دعس نب لضاف ند ىكع نسحعلا ىبا نيدلا جان ما ىهو ىروصل

 تناك لالا “قروصلا نودبص# برده نب شوم نب» مطرد نب همي نب أ يحن ا
 قانبص ءالا 0 ادب قت ديحا رهاطلا ابا ظاحلا ثبحضصو عيطاقمو دداصق ديج رعس اهلو ةلضاف

 هطخغب بتكو اهيلع ىلناو هقيلاعث نضعب ىف اهركذو سورملا ةير دنكسألا رغش انامز ىاعن هللا هيحر

 7 رادلا ىفةديلو تقشف ىصمخا رجناف ىلع ل نا

 اهسفنل لاحلا ىف ةروكذملا ةيقث

 ةديلولا ثكلت رابخ نع اصوع .ىدعب ثدُج ليبسلا ثدجوول
 ةدييحلا ققيزطلا:اهرهد تكلس الجر ىيلا لّجقا نا ىل ىفيك

 لا 0 قا اذه ىف ترظن

 3 ا 0 1 ءذالا قدرا

 اللا هيحر ردن. ميطعلا دنع دهموباا نيدلا ئكر طفاصتلا ىل (يكخو لج انشا ككلذريف اًيلو
 حا سنار ردع نيدلا ىقن رفظملا فككلما اهب جدي اةديصق كييطت ةروكذملا هيقف نأ قلاعت

 قلعت امو سل اد ملا تثغفصوو ةيريخ ١ 1: ديصقلا ثن 5و لاعن ' هللا ايبيحر نبد دلا جالبع ن .ءاطلملا

 كل يطتف 0 اهغليف اهابص دص نمز نم لاوحالا ةذه فرعت ةهيشلا لاق اهيلع فقو ايلف ريختلاب

 عل ليد هيلا تريس مث لفدو نسحأ 52 قلعتي امو برمحلا ثفصوو 0 ىرخا ةديصق

 سيخ نس رفص ىف ؟ اهتثدالو 0 5 ذل اهبست اين 9 ا.تحاس الار أذ يصف 5 اكو اذبب ىيلعك اذبب

 كتيفوتو ةروكذملا ةلسلا 4 2 ف كرَذِلو ابنأ ىفلسلا ظفاحلا ليف 0 ,قشمدد ذد ا يسيح

 3 0 دل جرفلاو هدأ لل و فوتو ى )اعذ هللا ارح ةتايسيخت نيعبسو عسب 0 لاو لاو | 2

 دبع ند ىع ا فقرتو ىلاعت هللا دحر 0 ناكو رغص ََت ليقو يام سيخو عتسسل لدس رخآو |

 نسحلاو ودأ اه دلو فماور وصد ةيايعبرأو نيعبسو ناين ةدسرخالا خ 2 عسان دحالا مج اجض مالسلا

1 
 ودو ةيلاع نس نع ةيردنكسالا رغش ةيامتسو ثالث ةنسرفص نمرشع سماعلا ىفروكذملا

 دلوم 7 ميتكي اب طيصضلاو طغلا نسح تارقلاو وحنلا ىف الضاف ناكورادلا ىئرصم لصالا ى

 ىفلسلا ظفاحلا طخ. نم:متلقن اذكه :ققشمدد ةيايعبراو نيعست دنس لاوش قروكذملا لضاف 7

 م ني ونا مقيلكو .ةيردنكسالاب هبايسيخو نينسو قاف ضلش كولا عيبر سس لوا ف فرت

 دعبو نونلاو ميلا ين 11 و يخلد ىزانمرالاو روكذملا نسحلا ىنا ةدلو طخ نم هئافو

 تنقل ةلوالاو ةيكالا لاا نم ليقو قفضد لاسعار نم ةبرق ىهو زانمرا ىلا ةبسنلا ةذه ءاز ىفلالا
 د 00



| 

 هيلا هجونف ير احلا ىلا ثذا تارجاشمو تارفانم ةركذ مدقملا قورابكرب هيخأ نبأ نب دبو هئيب ىقرج مث

 رسكناف ةيايعبرأو نينايثو ناين“ ةلسر فص رشع عباس دحالا أ ت ىلا ظنيدم ىنم برقلاب افاصتو

 اخ اخو ةيايعبرا و سو اعين ةنس ناضم ع هدلومو رابنلا تككللد ةكرعملا 03 لتقو روكذملا شنت

 د ناؤضرا عافك اقل وانقر شتر ا! !فوللا نيش رعالاو ناز كول كف ايسدخلا نذل

 هياوتا نمو ةناهسيعو عال ادام دام ماب ناوصر ينوار قطع كايت قاقدو بلح
 ةنس ناضمر ريش رشع نماث ىف قاقد قوثو ةبايعبرار نيعستو نيتنثا منس ىف ةيكاطنا رشا ذخأ

 35 0 أدرب ربن ىل لع ىلا .قشم درداظب نيدابفل أ ركع نكسم لف نذدو ةيامعبرأو أو نيعستو عع

 3 نيدلا ريبظ ككلملاب ماق كناند ايلذ بشع دوقنع دئايسس همأ نأ ليقو لواطتم ضرم دل لصح

 0 هللا مهيحر شتن قيتعوهو اهابا هجوز هيبا ةايح ىف هما جوزتو هكباتا ناكو .نيكتفط روصنم
 نيكتفط نيدلا ريهط لزب ملو نوكذملا ناوضر دالوا مه بلح هاظب نوييقملا ناوضر ثكلملا دالوأو
 د ايسيخت نيرشعو نيتنثا ةنسرفص نم م نولخ ن راهنلا [كشيسلا عم ف قود 51 ل قدشمد .فتكتلانم

 3 نجر رشعلاو ىداحلا نينثالا ع قوت نأ تى كلاآىرو هد ديعسودأ تكولمل ا جان 2 كلو ةدعب رمال ىوثو

 الا 7 ةدعب "وتو ةينطابلا م ةئياصأ 0 0 يايسيكو تارا 0

 5 ةدعب ىإونف ىروب نب دوج مسقلا 1 نيدلا تابش ةاخا 2 ىلواج - درمز 0

 ملجم نا يفقيطو ا هالو اعلن هن قلاش قنا قيرمكلاو 0 .ةعبجحلا ةليل لتق نا ىلا قئسدب
 نم دام يذلا لانج هوتخلا ]3و ملطف ةيللسبص وراوشلا ش ارفلاو مداخلا 2

 رود ند دج ند .قبا ندلار ع 0 م عار ا

 520006 ف ةركذ ىن دالا نيرانلا ىف ىك را يلا روف اهيلك لون: نا - ولا يتلا

 تارقلا كغ ل سلاب ى أ ا مث أَ دس أبد ماقاف صيح ابلع هضوعو هئم اهذخأو ىلاعت هللا

 الو تام ىنم ملغا الو ىفنقملا مامالا ري لبقاو دادغب ئلا مجوت: مث ةدم اهب ءاقاو يذلا رون رماب
 بسلا ٌىذلا وهو نيكتخط ةدج كوليم هللا دبع نب زنا نيدلا ىنيعم ل ربدم ناك قشمدب ناك

 ثلاعلا هليل ىف روكذملا نيدلا نيعم ىفوتو قشمد لايعا نمروغلا دالبب نيدلا نيعمرصق ميلا
 هتشأ دو نبدل اود جوز ىذلا وهو ةكايسيكم نيغيراو عبرا ةلسرخالا عيب 0

 ان ده عمال هلإع لاكن للا ءدلاثالرمل نكلعلا كن ةيتاجل لل
 كدب ع تاور ا و رع حالا رس تكلا
 دوه نيدلارون ةيجرت قى اهتركذف قبا نيدلا ريج“ 0

 قزاتنضرالا ىبلسلا رفعجت: نب ةيمم,نب مالملا دبع ؛نب”ىلعل نير شيع عرفلا ىبا:اشنب ةيقث كغ ا



 | |رسو

 با يفشل لاهو هلل ككنافجا نيب

 طلغن ننقل انا ومع

 اضا دل دروأو

 ابسع هظحل ىكح افيبن اًرهاش اني ةدقب هيبشلا سمرلا لئاح اني
 ابرسالو اعط تلواخ امو تلئق اهترف تللس ام ةيغاو يمرلا عن

 ةيايمسيخو نيسيخو. ثم ةنس ةجحلا ىذ ىف هثادالو تناكو ةلسح ءاببش هلو اضيا ككلذ ريغ هل ركذو

 نم بلح .ةنيدم ىلع ةناهسيخو نيعبسو عست ةنسرفص نم نيرشعلاو: ثلاعلا سييلا مى 0

 كارلا: هاج ةتبامعأوا يل اهقءوللا دخلو يبد لإ حالم اظايللا وها اهرطماج اانا هبلغ 0 5-0
 هتبكر قيجشعط ةحارجلا ك6 00 كسلا د ما نم رع سيو الوب اى اع موز موب 1

 نيدلا داصو اشي 3 0 انيبف دلبلا هدردي لبقو عل - اضلل دعو ميلا قرف لح

 2 ادرخأا ١ اهقح ةفايعلا ىلع او ا 05 ةي 20000 . ملف هيخا
 واولا :نوكسو ةدحؤللا ءابلا مضي ئرؤياو ولملا جان لدقي ةصينخر بملح انذنخا ام لوقي..ناك نيذلا
 تزد حران يزال وهو. ءايااهاتعيو ءازل] رسكو

-- 

 ءاتلا .ىنرح

 قاقد نل 1 نت 0 ند 3 نس ن السرا تملا نب سشناث ديعس وبا رلودلا

 ميلع ضقفزستا هيلا حرخ قشمد ىلإ لصو ايلف ةسفنب هيلا راسو هدجناف مب دجنتساف.شتن' ىلا
 ذليل ةرشع ىدجال ةيايعبراو نيعبسو يدحا تنسف فكلذو متكليم ىلع لوتساو جلتقو ليت
 ةيامعبرأو نيتسو.ناهث ملس ةدعقلا .ىذ ىف قشمد ثككلم دق ناكورخالا عيدر ريش نم تلخ

 دعب بلح ثكلم مث ملعا هللاو نيعبسو نيتنثا ةنس ىف ناك كلذ نا ربراوتلا شعب ف تبارو
 ةيماشللا دالبلا نع ىلوةساو رقنس_قا ةيجرت ىف مدقت ايك ةيايعبراو نيعبسو نايت هد لد

 ال



 اا 4م

 فرس اذه-لافقو مهباع ككبلذا نوماملا ركناف: بهذ: نمروث ىف ادسؤاونرا اهنزواربنع ةعيش ةليللا
 اهدجو هيلا كثفز ايلف ع ددنب ملف اهب رذدعل ةوعفاد ابيلع لوغلذلا ىنوماملا كلطااي ىريطلارغ لاقو

 ةيشابلل زا ايبلاقو م تقاسم علاج يبل الضر لسا د علا برغل سال لوقعةءابلذ اهكرتتام امنا
 ىنوماملا هدشناف .ةكرعمللاب رفظلاو ةكرحلا ةدشو ةكربلاو نيبلاب رمالا نم ثذخا اهب هللا ث

 ملطلا قى نعطلاب' قدانُط*.هكيرحتت“ضانم نسراسف

 ل باتثك ى ىتاجرعلا نيانعلا وبا كلذ ىكحن تانانكلا نسا "نموهو انضيحبا ضرعف
 ةنس ناتصمر زيش ىف هلك اذه ىرجو باوصلاب ملعا هللاو ةجولا !ذهريغ ىلع ةصقلا»«ذه كابور دقو

 موب مثافو تناكو مدبحص ىف ىهو نوماملا وتو نيتيامو نيتنثا ةنس ىف اهيلع دقعو نيتيامو رشع
 تيفوت ن | كا ةدعد تثيقدو نيتنامو ةرشع نايث لم بحجر نم تثيقي ةائلا ةرشع تسلك انن سييعلا

 و نودع اهريعو نينيامو نيعبسو فى هد 0 أوالأ عج ببر ربش نم نيقب كالثل ءاثاثلا 0

 ياسو نيعسلو يرينا نس رفص' نم انكلح ”زيبليلا“ينتالا يلق هول الد ل اعقلملا انجح
 نآلا ىلا ةيقاب اننأو ناطلسلا ع عقاج ةروصقم ةلئاقم تبق 206 ق-تنفداننا لتقو دادغتس انه افو ثناكو

 اع ةذلز در ةلبم ا ةنكاسلا ماللا !ةمند ةلوبلا ةاتضلل رك اهدعبو ءافلا ينفي ملسضلا مو
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 دخاب ل ١ ةديرعلا ىف بتاكلا دايعلا لاقو ىناعيسلا ةر هركخ“ ذك طا ند ةببرق ع

 تلق بارعلا ىلا عضاولا 0 | الع دقو ةريثك حاون ةيلع طساو ىلعاب ةلجد ن
 انهم ناوي دل نلوشمألبو وط ًانامز طساوب ماقا هنال:ىناعيسلا اطل

 هيبأ ركذ مدقن.دق نيدلا دجم بقلملا ناورم نب ىذاش نب بوبا.نب ىروب ديعس وبا: ثكولملا جان
 ناويد ملو ةليضف ميف تناك هيبا دالوا رغصا ناكو ىلاعت هللا هيحر نيدلا بالص ناطلسلا و خا وهو

 نم لقا دقو هكلابم دحا قيناوود لم تلقت ديج هلثش ىلإ ةسنلا هنكل. نييتلاو كبغلا هيفرعش

 بسشأ اسرف ابكأر برغملا بج

 بسبشا' ىلع برغلا بناج 7 مد ا ل ا

 برغل ا نم سيشلا تفرش ١ ىلا اذ اب ككنا جيس تلدعف

 ةدبريغلا باتك ىف بتاكلا:دايعلا هل درواو

 طيبا نيح ىيامسمو ىضرب نيح ىتايح اف

 اطقنم ككسملاب ل اطعد ل نسم 1



 ا١ ا/

 نم ليعو اهرماب اهوبأ ها غي اهجوزث دق نوماملا ناكوربشا لوالاو!ثبقل ل ناروبو

 نايل ا. ةزهأ نع متو ولصلا هير كلا 03 رايصتالا لمص ف دلعي ديعبا مل 8 جارفالاو مئالولا

 رازج كينيا عايض « ا يساب عاقر اهيف ككسم 0 ةوجولاو فاتكلاو داوقلاو .نيييشاهلا ىئإع رشن

 0 ةعقرلا ىف : ام ارقيف ابجتق لجرلا دبب ىف ثعقو اذا:ةلقدنبلا كناكف فكل ذر يغو.اتنا ا! كاف

 راركلا هذه | ةعيض ناك ءاوسس اهيفام مل اسننإ وهل اهعفديف ككلذل دصرمبلا ليكولا ىلا ىنتم نم ايف ام ملع

 ضيبو فكسشللا فارند مهأ اردلاو ريئاتدلا سانلا رئاس ىلع كتكللذ دعب رش مث اكو اكولممو ا هير اج وا اًسرف

 اقلخ او د نم معم ناك نمر اف هباحصأ عيمجو ةداوقو نوماملا ىلع قفناوريثعلا

 نم ركسعلا ىف نكي, ملف هركسع مهض نم لكو نيحالملاو ةيراكلاو نيلامجلا ىلع ىتح صحت ا!

 ان سو اعلا 6 ماقأ ن روماملا نأ هحجراثت فى ىربطلا ركذو مداودل الو هسفنل ايش ىرتشم

 مهرد كلا" قفلا نيسيخ ميلع دطحا غلبم ناكو هلأ جاتحت ام هعم نم عيبيجحلو موب لك ف هل دعب

 «داوف لعل !! قرفو نسحلا سل“ رلصلا ةعطقاو مهرد تقلا ىف الأ ةرشعب هفرصنم دنع نوماملا هل رمأو

 لحرو ناضمر ربش نم نولخ نارا كرمك جرخ اذه دعب لاق مث هيشحو هباحصأو

 نم رطفلا موب هذ ,كييجلا دع.( دست سال مف نم

 ميمانَو ا فقو ايلف بهذلاب جوسنم ريصح نومايلل شرفو دال دعا نا

 ا انا هللا لتاق لاق جوسملار 9 كع عيلتعملا .ىلآللا طقاست ى مار ايلف ةريثك 0

 جازملا دنع 6-5 مذلا بابسعلاو ريعلا ةفص ىف لاق نيج لاحلا ةذه دهاش

 بمهذلا نم ضرا ىلعرد ءابصح انهقاوف نم ىربكو ىرغص ناك

 سراف د جارخ .نوماملا هل قلطاو اا عع اذه سلوا كتيبلا اذه ىف ساون انآ اطل دقو

 نري الع لوقا ةيف-هيفرطتب اطر اوبتطاخ فك ف3: ى نابل 'ازععبا"تنلاقو جيش قرارا ناك
 ىهابلا مزاح

 نطو ان اوعدوب هيعنتر نادل
 نم تنبب نكلو تا رفط دق نوره نباي

 ىنوماملا ل0 دف ل داخل كب ايي اق نوماملا ىلارعشلا اذه ىين ايلف

 رد ل انج ايبلعبش اعف 5 ىلا هوس ل مك
 هلأ تلاقم وف مكر 3009 ا نأ نومالا رماف بهذ ةينيص ىف ثناك

 دقف ار و تلاقف كت اوخ ىلو ككتلخت اذه اهل لاقو اهرجج ىف ابعضوف

 تكتلات ا او دقو او [كملعت كت( لانق ةركذ مدقن دقو كتاف ذولا ميهربا نع ىضرلا ا هكرمأ

 خب 1. 5



 نك

 نانا حب اندنع مرا سبا اسبإ
 حرلا انم عطقتو افجن دالبلا كترمصا اذا انارا

 ريرج لوق تلق لاق اهل ثلق اهف لاق
 حاجنلاب ةفياعلا 58 نمو ككيرش هل ن ل هللاب ىقث

 يلا داع ايلف دّرسبِلا لاق امركم ىندرو رانبد فلاب ىلرما 5 ىلاعت هللا ءآش نا حاجنلا ىلع لاق
 لجر ارق لاق هنع اضيأ دربملا ىورو افلا انسوعف ةيام لل انددر سابعلا ابا اي تيار نيك لاق ةرسبلا
 ايفانا امأو اربخ هللا ثكازجف ثنا اما ىل لاق هرخآ غلب ايلف ةليوط ةذم ى.هبوببس باتك نع
 نيعبراو ناهث لبقو نيتيامو نيعبرأو عسن ةنس ىنروكذملا ا ايثعودإ فونو افرح هنم كتيبف

 هلا لاو ةيهلاب نينار نيليو تح ل1

 حهسبو ركذ مدقلا سب دداب دج وهو ىجابلص هلا ىريمحلا دابم نب يفز نب نيكلب موتفلاوبا

 دنع ب نلخ ؛فايطلا ويطل نب رعملا هفلختسا ىذلا وهو ربشا نيكلب اكاحم اضيإ
 دا جنس جلا ىذ نام نيقب ع عسسل ءاعبرالا م١ مفالعتسا ناكو ةيرصلار ايدلا 0

 هيساب لاومالا ةابجو نا دالبلا لستو ال ةعاطلاو عيسلاب سانلا رماو ةيايثالثو نب

 ءاؤشا دلت سنن الف هب ككتيصوأ ام ثيسن نأ لاق مث اماعف ىف 5 هلع دكت م

 ىنبو 00 نم اذحا 0 ' الو ريربلا نع فييسلاو ديدابلا لها نع ةيابجلا عفرت نأ كايا

 ككلذ ىلع هقرافو اريخ ةرضاحلا لها ع ه لعفاو كدمرمالا اذبب قح | مهنا نور مناف فكيع

 نأ ىلا هتيعرو كك قرظنلا م 1 يلا نت او ةيالولا ف قرصتو هعادو نم داعو

 ةيقيرفأ رواج» ىنالكراو 20001110 أ ىذ نم نيقب عبسل دحالا موي قو

 ةّيظح ةيايعبرادل ن اكو قاعت 0 1 ثايف ةرثب ةدب قف ثتجحرخ نا ا

 ةدحولا "لا نيدو ادن رشع ةعبس اةاالوب دحاو موب ف 11 | ليف ىنح

 نوكسو هازل رد < ىربزو نون يد .آلا نوكسو ةروسكملا ف ناكلا ديدشتو ماللاو

 ءانلاأ 0 ظافلأو هنيسن ضو هبسن ةبقدو 1 د اهدعبو ءارلا ريدبكو ايت ,ىنم ةانعلا م ءابلا

 دو زارلاا بخ الكرار ام امأو ىلاعت هللا مبهيحر ن سيداب ني زعملا ن نب ميه ريمالا ةديفح ركذ دنع

 نون ىلا ماللا دعبو ةئكاس فاك مث اسيا ةحوتفم ءار ناالا

 هجيدت ابطا ا لامقسإوا لاكقثدلاءاش نا ابيباراخ قابس لبس نب نسحلا تشب ناروب



 !ه

 00 ةباحصلا عب ىوتفلا نال ةيهسنلا هذبب اوّصخو ةعبلتلا ءابقفلا مهل لبق اهناو رصتخملا
 ملاس لقم نيعباتلا ؛ 04 5 8-5 مهرصع ىف ناك دقو.اهب اورهشو ينل جا نيديجأ
 لا ميلاف | نيكد ةعبسلا الو نكت مل وتفلا 9 هلاثد و مهلع هللا ىضر ريع ند هللا دنع

 ىفلسلا

 ناك ىوححتلا ىرصبلا ئنزاملا بيب نب. ىدع لبقو ةيقب لبقو نايثع نب دهم نب رك نايثعوبا
 مهريغو ىاضنالا ديز ىباو ىعيضالاو ةديبع ىبا نع بدالا ذخا بادالاو وحنلا ىف ةرصع ماما
 ديف نعل#ام باثك ىيئاصتلا نم هلو ةريثك ثتاياور هنع دلو عفتتا هنو دربمْلا سابعلا ونا هنع ذخاو
 جابي دلا باتكو قاوقلا باتكو ضورعلا باتكو نيرصتلا بائاكو ماللاو ىنالا 6 ةماعلا
 س نور كم راقب كعلم قلقا ىقنحلا ىواحطلا رفعج وبا لاق ةديبع ىبا باتك ىنالخ ىلع
 ابا ىنعي ىنزاملاو ممره نب نابح الآ ءاهقفلا ميش طق ابوحت تبأار ام لوقير صم ىنضاق ةببتق

 بانتك هيلع ارقيل هدصق ةمذلا لهآ ضعي نأ دريملا ةأور. ايمو عرولا ةباغ ىف ناكو روكذملا .نايثع

 فلعجردمل كلقف_ كاف فكلذ .نما!نايتغويا عنتماف 1 هسيردنا قرانيد ةبام هل لدبو هبوبيس

 ةيايثلث ىلع ليتشو_باثكلا ذخر لاقف فتاة مي عم ةعفشملا هذه درتا كادف
 زييحو .للا/ بانك ىلع اةزيغ اما ا لأ ضل فشل لحرق اللا جا .اتك نم ةيأ اذكو اذكو

 6-0 0 قئاولا ةرضحب ةب راج تينع قاع ققتالفا هل

 ملظ ةح مالسلا ىد الجر مكباح امحم 5 2

 اهريخ هنأ ىلع عقر نم مينمو 0 هسأ هلعحو ةبصن نم مينمف د الجر بارعا ىف ْ ؟رضحلاب نم كفا اف

 لاق ةصاعخشاب قئاول !! رماف ا ةابإ ابنقل قنزاملا نايثع اد انا ابهيش نأ ىلع 8 اةرصم هير اجلاو

 00 نزاما نزاوملا ىالاق نزام ا 0 يل ايلف ناش

 مع 00 أايب لاقو ىسو يق مالكي يبات 9 نزام نم كلق ةعيسر نزاام , مأ س
 0 بق نزام مآ
 7 ريةأابإر كاقذ ركملاب هبجوأ 5 نئدوق غل ىلع اع ةيبجأ نأ لا م ابلاو 3 ميل نوبلقي

 056 مكي اصم 1 مىاظأ رع الا لوف ىرلوعت ام لاق مل هب بجعاو :ةندصق اه نطعت نينمؤملا

 مكداضم ن نأ تكسلقق" ىكلد ملو لاقف نينموملا ريمأ ب شقا هجولا لد تلقف هيصدت مآ داَحَر عفرتا

 ملط ادبز ككيرض نأ تكل ةلزنمب وه تلقف ىتضراعم ىف قدروا. دحلاك مكنب يوب ىلعيب ردلعم

 مهيسلط لوقك نا ىلا قلخ_مالكلا نأ ميلعا لئلدل او اهب بوصنم وهو مكباضم لوعفم .لجّزلاف
 ككل لاق: ا ه لاق عش نيل ريمأ اب معن كرلق. دل او نمد ماكل له ل ااقو قئاو هلأ ملدلسعتسام

 ىنشعالا نوف كتدشنا تلق ككربسم ع



| 

 قيظني ناكو هنم ديحا ىئيحتساف اًسيكرشع ةينانيث ناكو هيت هلا هليحتةنش لك ةذخاب ناك ىذلا

 ناذاش نب ده ىلا ءاضقلا ملسي نا ةرما هلقنعا انو هبلاط !ذبلف اهب مايقلا نعزجعج هناو اهجرخا هنا

 قى ثدخب ناكو ةريثك ارارم سانلل هفقوو نيئس دم انوجسم ىقيو هل ةفيلدتلاك هلعجو لعفف ىرهوجعلا

 نم ثبدحلا عابسا عاطقنا نولوط مارال لركن نري هضم بابحصإ نال هيف قاط نم نجسلا
 دحاراكب ىضاقلا ناكو ا ناكو لعفف ثيدحلا ىندل نذاي نا ةولاسوراكب

 نم عييج صعق اهبلع ضرعو هسفنب الخ مكحلا نم غرف اذا ناكو ىلاعت هللا بانكل نيلاتلا 00
 م اذك ىف نالجر ثكبلا مدقنار اكد ابب لوقيو هسفن بطال . ناكو ىك

 دارا اذ ذا ومصعلل طغولا رشكش اكول دع فكي ارحب نركب .اينا 1 ذكي تيكحو 0 ىلا

 0 ىلا اليلق انيث ,مهنايباو هللا دبعي نورتشي نيذلا نا ىلاعت هلوق مهيلعولنيو نيببلا

 نينا 00 رصبلاب هكددلو كيناكو ثنو ل دولا نع لاس ثنقو لك 8 ا !" يسناحلا

 منش ةجلا ىذ نم نولخ تسل سييعلا موبر ابوجسسم ءاضقلا ىلع 50 وهو قوثو ةيامو نينايثو

 نبا فيرشلار مب نم برقلاب ةرقو نيكس كملت ضاق د ةدعب رصم تيقبو رصيد نينيامو نيعبس

 قرشلا نييوانتب وكلا تحت قيرطلا ىلع نيكسم ىلي ىلسم دنع اند روهشم ةربقو ابطابط

 وهو نيني هو نيعدرأو ثنس ةلس ء ءايضقلا هثيالو تناك ليقوا ةدلع ء اهدلا رداجتساب كفو م روكذملا

 يلاجت هللا ضير نسيرأو نير ليقو كسلا

 ىنرثلا مز 0 نإ هللا . دبع 2 نإ 00 نس ماشه ثه ند 0 نب 0 ديِع نواب لأ

 20 2 0 0 00 اذهلفر «يماخلل 0 اعلا ل قفاوملا 00
 ةوحأو ش برق بهأر ىمسب 4 ناكو نيعباتلا هن 0 9 ودأ ناكو اداب ىنكلل درغب م

 نب ريع ةفالخ 0 ا حا م مااا كب ل

 ءابقفلا ةنس ىبيست ةنسلا ةذهو ىلاعت هللا هيحر ةرججلل نيعستو عبرا ةنس قوثو هنع هللا ىضر باطخلا
 دجحاو رصع ىف ةنيدملاب اوناك ةعبسلا ءابقفلا ءالؤدو مهنم ةعايج اهيف تاس هنال ككلَذب تييساايناو
 ءابشب بأ نعضوم قرديلع هنغتو هفرح ف مهتم دحأو 0 دامو انولا ف امتفلاو ملعل ارشتنا معو

 لاقف نيتيد نم ءايلعلا ضعد مج دقو ىلاعت : هللا

 ةجراخ قحلا نع ىريضلا هنيشقف ةيناب عدن ندا نام لك ىلا

 ةجر اخ ركب أ ناييلس دول ععس مساق الورع هللا ديك 3 0

 اذ ُ 0 3 نع 2غ مهقربش فك ن ال مهتركذ اه مهتفرعم كا اننا ::. اقف ةجاح 8 رثك الولو



 اله

 ناق:هلثل اًريح هللا ةاعكسؤعن ئتح/لام سار الث نئقبت» مث: نيقنادلا | نيجرتعت ئبا لاقفا ىلاعن' هللا
 الي زاكبملا ليت ال ابلاوس نب اي لاقف اهلام سار جرحت ىنح ابل تلقوا ىبال تلقف هللا دبع

 قاحلا رشب لاقو تينا انهه نم ىبا لاقف ىنامحلا رشب ثخا ةحم ىه تثلقف ةارملا اذه نيف
 علص هيف قولخمل ام لكات ال نأ دهتجت تناك ابناف ىتخا نم عرولا تيلعت

 نب ديز ىلاوم نموه ملكتملا ىفنحلا هيقفلا ىسيرملا ةيبرك ىبا نب ثابغ نبرشب نيحرلا دبعوبا
 درجو مالكلاب لقتل هنا الا ىفنحلا فتوي أ ينفاقلا نع: هففلا دا هتعاللا] مر تالا
 م ةيسرللا ةفئاطلا تست بلال انحرم ناكر عيش ال أرثأ كلذ ابو هلع كك نارتلا ناسا لرد
 ىنفاشلا مامالا رظاني ناكو رفكلا ةمالع ذكور سبل ريقلاو نسيشلل ذوجسلا نأ لوقب ناكو ةبجرملا
 0 نب دايح نع ثيدحلا ئجورو اشحاف انحل نعلدو وحتلا فرعي. ال ناكو ةنع هللا ىئضر
 ةفوكلاب اغاّيص اًيدوبي ناك ةابا نا لاقبو ىلاعت هللا 0 ل

 ىسرملاو ىلاعت هللا هيحر دادغب نينيامو ةرشع عسن 0 ةرشع نا نس رتمجلا 0 فوذو

 بك اكل رجا را وم ءابلا نوكسو ءأ ل ردو لا

 نأ نولوقي رصم لهدا كعيسو ىرطلاو وتلا باتك ىف دعس وبا ريزولا ةركذ اذكهرصي 5-5

 مهدالبو ةبونلا نم سنج مهناكو رصمر ايد نم ناوس يي نيس نادوسلا نم سنج سبرملا

 نويعزيو ىسرملا 0 بونجلا ةيحان نم تدل ءاتشلا ىف مهينابو ناوسا دالبل ةيخاتنم

 ى + نكسي ناك هنأ ع نفلا اذهب ىنتعي نم طخب طياراما مث مل اعا هللأو ةبجلا ككلت نم ىنان اهنا

 فى سيرملاو كلش نيزازبلا ربو ج كاح دلا رين نيب وهو لاق د بسنف سيرملا بردب دادغب

 عدلا ركلو يول ل دلل فليعلا لرش لهل ةيعت ايكويللا) قار ابا يجب داقولا ويلا الح نادم
 ةسيسبلا هنوهسب

 ند عيفن ةرك ىنا نب هللا ديبع نب ريشب نب هللا ديبع نب ةعذرب ىبا نب ةبيتق نب راكب ركب وبا ىضاقلا

 00 ءاضقلا ىلوتو بهذملا ىفنح ناك و ةتلع هللا ىلص هللا لوسر بخاص ى ققثلا ةدلك نت ثرخعلا

 ولخ نايل ةعيجلا موب لكوتملا لبق نم اهع ءاضق ايلوتم اهمدق لبقو نيثيامو نيعبراو عستوا نايت ةنس

 اسس احضر لييجو هتريس نسح 0 نيتيامو نجر أو تس ةلس ةرخالا ىداهج نم

 نع اجراخ رانيد قلا دنس لك مل عف دب ناكو ةروكذم عئاقو رصم بحاص ىنولوط نب ديحأ عم

 دضتعملا دلاووهو لكوتملا نب قفوملا ماعدا ١ ةاعد ايلف بيف فرصتي الو اهيتعت ابكرتيف هل ررقملا

 غلبملا هد هيلاط م ديحا هلقتغاف ةروهشم ةيصقلاو ككلذ ند راكي ىصاقلا عنتما دبعلا ةيالو .نم
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 !هليرد تاس هماتكل ازال لل داو لب را زاكو ادعي . للكسو ماسرتام اهل لاقي اهارق نم ةبرق نم
 رتشناو اهذهخاف مادقالا اهنطو دقو بونكم ىلاعت هللا مسأ اهبفو دتقرو قر للا ف كاف غلا
 امال لوي الئاق ناك موذلا ىف ىارف طئاح قش يف ابلعجو مقرولا ابم ب بيطف ةيلاغ هعم تناك مهاردب

 ىتا هنا ىكحاو كنان ةمون نم ةينت ايلف ةرخآلاو اند ىف فكيف أ نييطال ىيسأ تاكيد رش اب

 لخاأت ىنم تند تلاقف قاحلا رش لاقف نم ليقف هادا هيلع قذف ناردبع نب قاعملا تاك

 ىلا ءاج منال قاحلات بقل ايناو قالا مسأ ككلع بهذل نيقئادت العن تبرتشا ول. زادلا

 ساتلا ىلع يقل رثكأ ام قاكسالا هل لاقف غطقلا دق اكو هيلعت 'دحال اعسنن منم اهدلطت<واكشا
 لكانت ءىسش ىاب رشبل ليقو اهدعب العن سباب ال قلحو ملجر نم ىرخالاو ةدب نم لعنلا ىقلاف

 ىنتعضفتل اينادلآ ىف ىنثرهش تنك نا لا مئاعد نمو اًمادا ابلعجاف ةيفاعلا ركذا 1

 ايندلا يتلط عزم لاقو هيلؤرصب 2 5 الا ف ١ !اعلا ةيوقع همالك نمو ىننع ميلساف ار ظل

 امواولاق ثيدحلا اذه ذاكر ارذا ثيدحلا بامحسصال لوقي ارشب تعيس مهدعب لافو 0
 قم يراعي كيتملاو ىرس دنع هع كنداحا مسيل ثرية 0 اوليع) لاق ماكر

 دادغب ظلي دم ن اضم كت : ,ليقو ا ءاعبر 5 22 ليَقَو 0 عرررشعو ع عيمس 0 ندرشعو

 ل 57 دئزرو ةعمو ةغضم نمو 0 ناكو ىلاعت هللا ةيخحر ور لدقو

 اريك ءاكب 1 زر اما رد مر اما تا ا اك دربكأو ثاعرو

 هزهور ةسينا:ةللس متر ةمدخ ىرصق: اذا دبعلا نأ بنتكلا صن ىف تنارق لاقف كلذ 3.هل ليقف
 ندا ىل لع الار م تل اد ليح ىنب ديحا نب هللا تع لاقو اندلا فى ىتسينأ تناك ةغضم ىنخا

 حالا ع ١ ىفط اهبرو جارسلا ءوض ىل لع لْيللا ىف لزغا ةأرم ٠١ ىنا هللا دبع ابأ اي تلاقف

 ابينيي قرف تكدتع ناك نأ ىبا اهل لاقفريقلا لزغ .نم جارسلا ليغ نييا نإ ىلع لبق رمقلا ىلع
 ناوجرأ ىنا اهل لاقف 00 رع كلاقن كلذ ىنيبت نادتكيلع
 1 ىبا ىل لاقف هللا دبع لاق تفرصنا مث ىلاعت هللا ىلا ء انفاق كلو يركش لوك 3
 رشم راد ا نبأ كل م اهتتشف هللا دبع ل ااق ابعت :أرلا هذه كيلا ام لدم نع لاسي طق اناس

 للاو اذه با لاف ىناحلارشب تخأ ةارملا نأ تلقف ىبا ثيثاف رشَب تح اهنآ كفرغاف قالا
 كلا 2 كوع ءاح انعب | هلأ دبع لاقو ىاحلا رشب ثخاالا ةارملا ةذه نوكي نإ لاكم فاو 5

 عجتاو ملفه نط[ بت دكا ناقكإد ىلإ سار رللا دنع ابان كلاثث نا ىلا قاحلارفب
 هويض هك اا 0 ذعمو ةليل نئفاطلارم 5 م دقو ا ىلا ةعيجلا نم اقناد قفناف قر بفغصنس

 فكملشلا نيه ند ىرصلعف ةبلاطم ف ا هدذاححجس نلل نإ تكيلاعف وص 5 نيقاط تلزغو لعشلا
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 راثلا ليضفت ىرعشلا نم هيلا بسنيو همالسو ميلع هللا ثاولص مدال دوجيسلا نم هعانتما قف سابا

 هلوق ضرالا ىلع

 رانلا تناك ذم ةدؤبعم راثلاو ةقرشمرانلاو ةيلظم ضرالا

 تدر 0 ريصأو هب ىمرُي ناك ايم ءىش ب اينق بسي ملف هبتك - دف هنأ ىور دقو

 ملا ,لوسرب نم ميتتارق تركتك مهزع هللأ ىضر 0 نب هللا دبع نب ىلع نب نابيلس لا ءاجح
 لتق ببس ناك مهتبرات ىف ىربطلا لاقو ملاح ملعا هللاو مهنع تكسماف ملسو ميلع هللا ىلص

 هاجف ةبالو ىدبملا ربزو دواد نب بوقعي اخا دواد نب 2 ىلو ىدبملا ناراشبل ىدبملا

 بوقعيل هلوقب راشب

 ربانملا كيبخا نم تجتضف احا احلاصربانلا قوف اوليح مه

 لاق لاف اذ ام ككليز لاق ككاجم اًراشب نا هل لاقو ىدبلا ىلع لخذف هؤاجه بوقعي غلبف

 ناجلوصل هلا قوددلاب ب هل ناكر ىدرجب فشلا جب

 نازي اارتخ كى سوم سدو ةربغ مم هللا اهيكيكلدتسا

 :يبطللا قعهاقلا ن هه ل هجوف مدع وفعش ذج دكتص 2 0-0 نأ بو دعب كدا لم 4 هباطف

 000 ءاخ ةنكاسلاو اولا دعبو ميجحلا مضو ءارلا نوكسو اهتحتت نم ةانثملا ٠ آبلا رتفب عوجربو
 3 ليقع ىلا ةيسنلا دما ايو ال مااا ءابلا نوكسو ىواقلا تفو ةاهبملا نيعلا مضي

 اذ هدب : مودل دلتا قحلا فيدو ءارل) يتضو ميلا مضي تقرللاو ةريبك ةلينق ىعو بتقك
 نك ينال ككل ذب عل 0 اهدحاو ٌهط 2 :ل١ ثاعرلاو ثاعر ددذا قط ذدلا وهو مدل

 3 داك 3 ملا لاسرتس 3 .الأ ثععرلاو هكنح قرت لدتا ككيدلا تانعرو ة ارخص 45 انعرم

 0 ةليبلا الا ب نسوا جدا ردد تل

 دعبو اهقوف نه ةائثم ء ءانا مث ليم ةنكاس نيس اهدعبو .ةمويضم ه ار ىللالا دعبو ةدحوملاع اا

 ةعايج ابنم حرخ نوح نع مارتت» ا 0 1 دل م زيت دال دو نوت ناالا

 كل

 مسا ناكو هللا دبع نب ناهام نب لاله نب ءاطع نب نيحرلا دبع نب ثراححلا ندرشب رصنوبا
 اةدحل قاحلاب نورعلما فورلا مذع هللا ىخر تلاظ ا نب ىلع كنا ىلع ملسأو روبعب هللا دبع

 ورسم نم حلصا نيعروتملا ءايقنالا نايعاو نيشتاصلا رانك م ناك منعاهللا صر مقيرطلا لاخر
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 ىناببصالا ج برغلااوبا هلركذ روبشملا رعاشلا ريرصلا مالولاب ىلإ !يقعلا وجرب نب درب ندر اشد داعم وبأ

 ابهماجعتسأو يارا اهركذ نع تيرضاف ةييجعا مهؤايساو اًدِح ندرشعو ةزمداس ىناغفإلا .ب ءاتك 0

 ركذو ةدئاف الب ايف ةلاطالا ىلا ةجاح الناب ةمايشتطنم مل دناق لطرح قىيعصتلا ايف عقب امرو

 ناتسراعتط نم مالصأو ثعرملاب بقلب ناكو دادغب مق قرص دد وهو رك حلرسف و رطاب ذل ارجل رب 1

 بسنف ةيليقع ةارمأ هتقتعاو اضيإأ قرلا مولع: دلو اراشب او لاقبو ةرفص نأ نسسدبللا ىبس نم

 قلعغلا ميظع ايحتض ناكو زنيجا محل ايهاشغت دق نينقدحلا ظحاج ىنيعا دلو منيكا ناكو اهيلا

 2 ةروشملا ف ةرعش نيف هيف نيديجللا ءارعشلا نم نيثدحلملا ةبلرم لوأ ىنوهو اليوط اردجم هجول أو

 فكتلذ قاوليق 2 نسحا نم

 مداوفلل عبات قاوحعتلا شيرف 50 0 ىلا لا

 ماقب ديوب مل فقيشريش اشو اهتخا لغلا ككسا فك ريخ امو

 رد 00 هيلا هلو

 يول هلاق تيب لزغا وهو ةرعش نمو

 قاشعلا عراصم رش أو كينيعرجس ىبتشا هللاوانا

 اضيأ ةرعش نمو

 احأ ىيعلا لبن ويفعل نذالاو ةقشاع اجعل نخسلل ىنذإ موق ا

 اناك ام بلقلا قوت نيعلاك نذالا مهل تلقف.يدبت ىرنال نيب اولإق

 5 ديبصق ل نم ىلصوملا يل مداب فورعلأ ريع صفحودأ لو تيبلا ىل عت تملا

 لاقف ىلاعن هللا هيحر ىنيدلا م راطاسلا ابد جدمب اتيب رشع ل 53 اهناسا

 قشعت نيعلاك نذالاو اهي تعيس مراكد مكتببحا ورما نرجو

 يمر نينموملا ريمأ روصنملا نب لديلا ع ناكور دقلا اذه ىلع هنم رصتقنفرئاس ر رثك ر اس رعشو

 ةرصبلا نم برقلاب ريييطللا ىف كلا ىف طفايش ا نيعس برضف مدرضب رماق .ةقدذزل لاب هدنع

 دقو ةباعو 00 0 لشو يع 90 6 فكلذو اه هلئذدو ةرصبلا ىلا رايزجت هلهأ رك ءاحق
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 ده ْئِنا نم ةزاجالاب درفنأو قئنافكالا نب ادكيحا نب هللا ةبه دج 5 نم ةزاجالاو عايسلاب ةريع

 ةرصبلا نم ةبام نسيخو ةرشع ىتنثا ةنس ىف ةزاجا تاماقلا بحاص ئرضلا ىريرخلا مساقل ا

 نيلعالا: ان دج ناكل اقف نب .ىوشحتلا أويس مل ةوبا لدسو ةدجو ةوباووه ثدح ثيدحلا تبي نم وقو

 روكذملا رهاطلا ىبا دلوم ناكو عوشلا 6 ظدسن ىعوشعلا ىهشف بارحملا ىف ىوتف نانلا ماي

 0 نديرشعلاو داسلا ضلبل قوتو ظبام سيخو رشع .ةلس بجر ىف قشمدب

 ىور نمر م وجو هدشلإإو ىكع نسدارغل بتاعب دغلا 0 نذدو قشمدد ظدام سيخو نيعستو

 شرفلا ع عبس عقلا رسل ةئلثم نيش 00 الإ نك الا ع ىشرفلاو ىربزحلا نرعامو 2 اجالاب

 رهابطلا ب باحصا نم ةعايجل ثعينجاو نورعم ءافرلاو اضيأ شرفغلا تلا ىذلا ىطاينالاو

 تافوالا نم ريثك ىف ىلا ددزتب, ناكو اكو ةيرصملار ايدلاب هدلو ثيقلو و ىتوزاجأو 0 اء ثعيسو روكذملا

 هيبأ نم هثازاجأو دل اعويسم عاب ىنزاجاو

 بحاص زيزعلا م ادخ نم ناك ةرهاقلاب ناوجرب :ةراح هيلأ بسني ىذلا ناوجرب جوتفلاو ود ذاتسالا

 برغم او ا 0 أو رصم رابد ىف : مكامحلا م ايا ىنرظن اعاطمرمالا ذفانا ناكو هتلود ىربدمورصم

 نم فرط رازن زيزعلا ةيجرت نف ىنايسو هيايلثو نينايثو ناهن كنس ىف ككلذو ةرضحلا لايعأو

 عبر ريش نم نيرشعلاو: سداسلا ناكل با ةيشع لتقو دوسأ ناكو ىلاعت هللا ءاش نأ ةربخ

 ةرهاقلاب رصقلا ىف ةياهثاثو نيعسن دنس ىلوالا ىداهج فىصتنم ندد رد لكما لذ كيفورخألا

 تكد ند اف نيكسب هفوج ف دلطلا بحاص ىنلقصلا 5 ادبر ل ونأ ةدرض مكاحلا رماب

 ريش ىف ةكليلا رومأ ىف 4 رظن ناوجرب نأ رصم نا را 3 ىرصملا بئاكلا 0 أ ركذو

 ردرخ 0-0 فلاب ىقيسد ليوارس قلا ىلخ لتق الو دييغو نيناثو ع عبس .ةلس نم ناضمر

 وهروكذلا نادي يلا هللاو ةرثك ىصخببال ام .قئارطلاو تيا تالالاو نوفل سبالملا نمو
 1 د, ناوجرب لتق الو ةرهاقلا باوبا دحأ يتفلا ب جراخ ةينادبإرلا ميلا بسني ىذلا

 ةركذ ىتابسو رهوج دئاقلا نب نيسحلا هللا دبع >2 0 درآق 5 ةدين 3 ناك أم عييج ىفرظنلا

 نيعسنو ثلث ظلس لذا فى روكذملا نادبر ياهلا لي مث ىلاعن هللا 3 عل

 تغب ناوجربو ىلاعت هللا مهيحر ف هيسلا بحاص ىلقصلا دوعسم ملتقل رشابملا ناكو ةيايئلثو

 ٍِ هاكر 0 عنب «ادبزو روف !كفلالإ قاييوزوارلإو ميجلا يقشر اءارلا: وكيلا نول رمال
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 ءالضفلا ضعب طع اديقم تثدجو اذكه نون نلالا دعبو ططنملا لاعلادغفو انيستا ربا اغلا
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 ع هي واب ةضياخلا ءاب ةحوتفملا ماللا دعبو ىفاقلا نوكسو ةليبلا داصلا يتفب ىبلقصلاو
0 00 6( 

 ماد علا مم تلج نرانلا نم سدج مهو ةلاقضلا
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 نيتسو عبرا ةنس ىف ككلذو ىلاعت هللا ءاش نأ مبملا فرح ىف هركذ ىنالا ةعيرق ند ركب وبا ىضاقلا
 ىف اعسوتم ىناكو هعرصيف هينرقب ميظعلار دنا تكسب ا ديدش ايرس اكلم ةلودلا رع ناكو ةبايثلثو

 دضع لوخد ديف الم لاق دادغت ىعيشلارشب ىك > فاو 0 مابقلاو فلكلاو ثتاجارخالا

 اخفيظو' نع“ هلودلا رع هلعق دهر اكلم ال .دادغبئل ازوكذملا ةلودلا زغب كت عرباوهو ديزل“ ىلإ ةلودلا
 لكى انم فلا تبق ند دهر هاطلا ىبا ةريزو ةفيظو كثناكانلقف ةلودلا رع ىدي نيب دقوملا عيشلا

 ءاش ؛لرا:مبملا وردم في روكذللايزولا ةينيلإا قتايللوع افعل ذل -ارامكسللا" حيصفلنل ا! ازدواغي لف رمش
 زانتلا ىلا اكقا ككلاسلا ف تاسسفانل ةلودلا دسم ههه نياو.ةلودلارغ نيج, ناكو قلاعتدلا
 6 لتقف ةياهنناثو ريتيلو بسس رفلخ لاوشنرششلا ماش ءاعنرإلا نوب: ايعتلاف ةيزاحلاو كقاصنلا ليلا ركضفاو

 ديضع ىديب ىنيب كفو 2 وى + هسأر ل يخكوا د محاسن نينلثو امس ةرديع ناكو ناضإأ "قف + ةلودلاّرع 5

 نأ ضد دلا كضع ىتايسو ئ لاعت 0 2 ىعو ميئلع ع ماد هلم عمو ةأر انيلؤ ةلودلا

 ىلاعت هللا ءاش

 ني رن لسا تنل نب اها كعلم ناطلشلا نسربدلا نك كدقللا قراري راطلا ربا
 ةيقوجلسلا والا دحا ككلبلا دجم .ةلودلا باهش بقلملا فاقد نب قوجلس نب ليئاكيم
 0 ام ل دق ةودأ ناكو هينا توم دعب ةكليملا يلو ى لاعت هللا ء 0 نأ مهم ةعامج ركذ ىن دابشو

 ارو ام دالية ازخو اراعتو تتفريسا لفادت ىلاعت كلا ءاش نا دعسوم ف 1 2 ل
 يع لع ةتيراتخم ٠ 6 ناسارخ ىع ديدان نيسلا فنزرح 0 ةروكذملأر كا اطلتسلا ةوخأ ناك ؟ورببلا

 نو اكو ىلاعت هللا ءآش نأ م ءانلا فرح قف 5 ةركذ دنع ىتايس اسك ن السر | 50 نب سنن هلودلا جان

 8 ترأ ل َق ةدلومو ميلع ن ,امدالاو بارشلل هتم ندم ى ومس بسبع هبق نكي 1 ةيبلا ىل !اع 00

 0 هرأو نيعستو نامت ا لوألا ليقو رخآلا 0 نم رشع ىناقلا كك قولو ةبايعبرأو نيعبسو

 لا جناب قو ا ىلاعت هللا ةيحخو ا و 0 الرشع ىتنتا د ظلسل ا مك 5 ةرجور ةبام

 2 وأوو شن 0 "1 فلالا دعبو ابدعت نم 5| ايلا را ةاكلأو ء ءارلا نوكسو ةدولا

 ليت لاذ مدعو ءارلا نيكسو ميسلا تسكر دارلا نيكس راو ةدحولا أب ءابلا مصب 0 "ا

 ميهربأ نب تاكرب ندره داط لضفلا ىبأ شا ند ا ا عيشلاج نب تاكرب ره دجاطلا وأ

 1 لا ىشرفل | ىنوريجلا ىقشمدلا ىع ا اه نب س اعلا ند دحدنا ند 3 كا 0 لع نبا

 ل ىدرفنت رمكاف رباك الاب رغاضالا ف نحلاو اب 5 '::ثاز اجاو. ةيلاع تاعايس مل ن 1 1 طاينالا



 نبل دلاو ىجاسنعلا ىييحلا دائم ندا ىربز نب نيكلب ند روصنملا نب سيداي دائم ويا

 ميد بين ريمالا ةديفح ركذ دلع ءاقلا 5 ا عت ها نانوكذا تالا سد

 ميقلو رصي ةذالعلا ىعّدلا ئدبشلا مكاحلا نع ةيابد ةيقيرفأ كليم 0 روك ذها سيداب ناك

 5 در رمش نم نولخ ثليل سييعتلا مس هيا دحب هللا و كناكو ةلودلا رصن مكاحلا

 قيد ناكو هب ىناث هيف نقدو 58 ةنيدم جراخرب ريلبكل ا اةريصقب ةيامثلثو نينايثو كثس دنس كفرا

 جلل ةرشع 2 دحالا ةليل ةدلومو ةرسك احمر م اذا سايلا دفدشإ ىارلا مز :اح اريبك اكلم روكذملا

 لوقرق ىن ل ميهربأ ةيجرت فروكذملارب ريشاي ةنايثلثو نيعبسو عيا ع لهل بر رمش نم ثلخ

 هةدعدق اعذب رم ندر رشعلاو عساتلا ءاقلثلا موج ناك الو ذأ دسلا كا ةجر اج ةرومأو هدو لع لرب ملو

 كو ىلا سل !اج الفلا د يق قودو هيدي نيب اوضرعف ضرعلاب ةدونج رمأ .ةيام عمر 5 تكلس دك

 رابنلا م مث ةرصق ىل لآ ىوصن وهيل انك مهقز جاو ةركسع 0

 1 ماك 9 1 0 ةرصق ىلا عجر مث هدد نمبر نتدوحلا بعلو كوكر لبح ابق

 ملم اةورج مل ام ةرورس نم أوأر دقو هلع اوقرصنأ مث هثدئام ىرضاحو هتّصاخ عم لكاف طايسلا] 0

 هبحد ىصق ةيايعيراو ثس نس ةدعقلا ى م ءاعبرالا ةليل ن م ليللا قصن رادقم ىضم ايلف ل طق

 مثو ةولوفزعملا هدلو ىلا اولصو ىتح | ا ا اوفخاف ىلاعت هللا هيحر

 ابنم برق ىلع كر + مو سل ابارط دصق هنأ دن وم بمس نأ ل ل كو دنا انك 4 ركذو رمالا كل

 تكررت كلذ ىضتقا ببسل ةعارزلل اندف اهديعي ىنح ابنع لحرب ال نأ فلحو اهلاتق ىلع امزاع

 هلاق ام ككغلب دق هللا كواب اولاقو زرحم بدوملا ىلا ككلذ دنع دلبلا لهأ عينج :جاف لاق كر

 كا 5 سرداب انفكأ سيداب براب لاقو+ نقلا لادن عفرف هساب ع 1 نأ هللا عداف تا

 دع 1 ىنلا نوكسو اهرسكو 2 بيل داصلا مضت يح مهسلاو ملعا هللاو ةحبذلاب دارا دو ١ 5 ملا رم م

 ذك د نك لاف برغم اب ىدو رييج نم ةروبشم ةليبق ىهو ةجابنص 1 ةبسنلا ةذه ا

 لأ اسم ةدادحا فا يسأ ط0ضر ملعا هللاو رسكلا ةريغز اجاو ثكلذ ريغ رانا
 ىلاعت هللا ءاش

 مدلل دقو ىيليدلا ميوي ند ديحلا ...ريمسعغل ١ ل ناجل نس ةلودلا رع بقلما رايتخب روضنم وبأ

 روكذملا هحعبرات ىف هوم مب هيبا ةكليم ةلودلارع ىلو هثداعا ىلا ةجاح الف هبسن ةيناثو هيناركذ

 نيقعلا قيطخل ,بيطخو رانند ىلا ةياي غلب قادنع ىلع, رامز هاش هتنبا عئاطلا مامالا ٍبوزتو كانه



1 

 مدخأ بنداج كا نفد راك انو ملعا هللأو هئافو عر نرانال سرفلا نع ةطوقس روف را دك

 ىلع ةبوبنلا .ةفبرش را نينس دعب القت مل ةيناطلسلا زادلاب تيب ىف ةوكريش * نيدلا دسأ

 مطخت وهو ءابالا ى لع مبكر ىذلا لضافلا ىضاقلا خيرات ف تبأزو مالسلاو ةولصلا :لضفأ ابتكاس

 7-0 دام سيخو نرينانيثالع دو م رفص عبار ايا مش تو لاقف مث ل داك م ميف رك ذب

 ةوكريش نيدلا كسا بوبا ندد دلا مج نب بررمالا ىنودان كوضوي ريخا ةنيدما نم ىدسالاردب كتاتك

 جالص داع ايو ابث ”رواجتمب ىلاعت هللا اييعفن ةيونلا ةسدقلا# رجلا نبرواجم اهبتترتن ايهرا أرقتساو

 ىلا بتكو ةرضخ» مل ثيح هيلع قشف قيرطلا قربا هغلب ةيرصملار يدلل ل تكلا ين نيدلا
 ىضاقلا لمد ايالعم ككللغت بحخحاص كنود ند داعش ناهاش ند 5 ها خورف ن مو لل ارز رع هيخأ نا

 هللا رفغ جرا ادلا املاك باصللا هلوُضف ل نمو روكذملا كيا نيدلا 5ك ةدج نع هبزعي لضافلا

 ةرسحلا ةديشم نع انتبيغل ثفعاضتو ةعورلا تدتشاو ةعوللا هب تيظعام هبرث ةيحرلاب ىقسو ميدذ

 رثتتاو هل ةدعب ثناهو ءازعلا هيلع دققا ديقف ملابف ةربعلا كئادكن او ىبافريعلاب اندجختساف

 ءازجأ عاينجالا دعب نيف ةدقفب ةكرتلا ليش

 عنصأ اذ ام ثنكف ثرضح ىنبه ىتبينغ ىف ىدرلا دب هئفطغتو

 اهلواو اهرثكا ىف داجنا ةليوط ةديصقب ىلاعت هللا :ءاش نأ ةركذ ىنالا ىنيبلا ةراسع هيقفلا ةاثرو

 ةرجأ فعاضن ةاقلم لوه قلع ةرمص نان ل لوالا ةمدصلا ىه

 ناتسجس دلبب بويا نيدلا مجن دلوم ناكريبكلا هعجرات ىف ىبلحلا بيدالا ىطلا ىبا .سالاقو

 تثيّن ايناو مب درفنا لب حا كلذ ىلع. هقفاوي ملو ليصولا دلس فردا لبجب دلو هنأ ليقو

 ىبسدلا لب تكلدكر مال سيلو باوص 0 قرظمفا نفللا اذه ف رخل ل م هيلع فقي كيك ل

 نم ئانثم ء 0 اهدعبو ةروسكم ةيجعم لاذ 000 ةيجحملا ا ىئداشو الوار برك ذ ىئذلا

 ءاي اهدعبو واولا رسكو .ةليبملا لادلا مضب نيودو ناحرف ىب لاب ةانعم ىبيجحع | مسالا أذبهو اهنا

 دالب رواجخت لايشلا ةببج نم ناحسرذا ميلق ا رخو | ىف ةدلب ىهو نوب مث هنكاس انبتحت نم ةانثم

 رهاظ يال نرحل دجسماو تلق ملعا هللاو واولا يتفب اضيا ىنودلاو ىنيودلا اهبلا بسنفيو جركلا

 : كيكرل ا رجحت : '! لف ضوخجلا : ءا خيرات تيأرو اضيا بويا نيدلا م 5 اثر اهع رصن هنلا باب جراخ ةرب ؟ىاقلا

 اة سدقو ىلاعن ل سيخو نبتسو كبس امدبس ق ةالعأ



| 

 ةجاح ءاضقل ثبركت ةعلف نم تجرخ مرحلا سعب نا قفتا مث انه ةركذ ىلا ةجاح الف ةوكريش نيدلا
 بيبس نع اهالاسف هو ىو ةوكربش' ن ردد اة هنخاأو 0 ددلا مي قع تربعت ثداعو

 ةيرحلا لوانتو ةوكريش ماقف رالسهفسالا ىلا ضرعتف ةعلقلل ىذلا بابلا اي ةلخاد انا تلاقف اها
 هفرعو زورممد ىلا بتكو هلقتعاو بوب نيدلا مج ةوخا هكسماف هاتقف ابد هبرضور الس فسالل نوكن ىتلا

 ام ةدكاتم ةّدوم هئيبو ىنيبو قح ىلع ايكيبال هباوج هيلا لصوف ةأري ام ميف لعفيل لالا ةروص
 اكن تنور: مدحت ارتدت ليم (كرشلا نكلورايكقتج ىف قمار وخمس ةلاجب ايكقاكار نا كا

 اجر د تف رككتت ماقملا 0 ايلا ايلف ل نا كح قزرلا ابلطتو دال نم

 دازو ةدنع ايل - ناكاملل ىك نز نيردلا دامع ك تان الا اهنيبلا": نسحاف لصولا كل ابنم

 ناهتسا ككلعب ةعلق ة فكقلم ااكإ مث انقل اعالخا اهبعطقاو اهبيلع م اعنالأو ايبماركأ ىف

 ارو ةرابعلا ترغاتخإ ناي نيدلا الص هدلو ةيجرت قروكذم هلك أذهو 42 نيدلا مجن ابب

 3 ناكو اهب هتماقأ ةّدم ىف اهريع 53 ظدوستم ىهو ةيمجنلا ابل لاقي ةيفوصلل ةاقناخ ككلعي ىف

 نيدلا جالص ةيجرت 8 ١ ةفوو ةيرطلا لييح ةثلا نسسح ريخلا لدا ملا الثاع جالصلا ريثك اكرابم

 ككلذ دعب هل ىرج امو ككبلعب ىف ىكنز هبثر فيكو بويا نيدلا مجد 0 ديار رابعا نم ل

 غم ىلا ةوكريش ندد دسأ ةوخأ هجوت داو انداه 0 نع ىنفاف قشمد كلاما نم

 قشمدب اميقم تويإ نيدلا | مجبل اك ىلاعن هللا ءاش نأ اسنيحرت' لف ةكرتإ ام ىلع رواش داحتال

 مايا ىف هبرصلار ايدلا 8 نانو هدو نيد ذل جالص انو ىكنز نب دوت نيدلارون مدخلا

 يشل :رداقلا لخدو هيلا هل :رأو

 نيدلا حالص ةدلول امأر ١« تناقلت كضاخعلا ا سيخو نيتسو سيخ لس بجر نم ىنيقب

 8 لاقو 0 دلك رمالا هيلع ضرعو كن قئاللاو هذ ام: كدالا نم ندد دلا حالص# دلودعم فكلذتو قوت

 لزب م و يالا عضوم ربغت ن أ ىغبني الو هل ل ل١1 اواالا رمالا 0 !اعن' هللا كاتخا ام عدلا

 5 دا مابي روكذدمو» ايك دالبلا ةكلمب نيدلا حالص 0 ىلح هدنع

 نبد دلا رون ةريجف ماشل | نم ه ةابأ ىعدتسا رصم بحاص دضاعلا

 دحا رصنلا باب نم رف دنجلا ةداع ىلعر يسيل اموي بكرف نراقب هاو 00 كوكلا
 7-5 ىذرشع نم هاث نينثالا م ى ككلذو ةعلا طسو ىف ةاقلاف هسرف هب بشف ةرهاقلا  باوبا

 عياسلا ءاعبرالا موب فوت نأ ىلا اهانما ىقيو ةراد ىلا كي ةرالف سيخو نيناسو نا 4ك

 قايبصالا بثاكلا ند دلا داع مهنم يل 5 000 ةركذ | اذكه روكذملا رش ١) نم 00

 قيلعت ىم هلقن ًالصف م دعلا ن 0 نلا لانك كران ىف فسدارو: ءاقلثلا موج كناك هثافو صا

 رهاظ تلق ةجلا ىذ نم رشع 3 هاثلأ 0 فوت هنا لاق دقنم سس ةماسأ ن قهرم دضعلا

 ناف 0 نع 00 مىيلأ ق قوي هنإ دقتعا هناالا مولا أذه ىف هعقوأ ام 5 نأ ااملا
00 



 ار

 لاله سيلو ةانم ديز الا فعلوا اله عيئاجعا ايف 3 ديز نب وربع نب :ككلم :ىتب .نم هنأ

 رينلا نم نطي ةانم ديز نب ةعيبر ند لاله ىلا ةبسن ءاهلا رسكب ىلالهلأو ملعا ةللاو همس :دورعب ق

 كف ؛ ا نباركذ دقو ىرخا ةليمق ةعصعص نب رماع نب لاله د كيرعلا عفو طساقل ند

 هنم دخويف اههنبد 35 ةروصو نيسنلا نيذه تا ةربميج

 نيدلا حالص ن الص .راطلسلا دلار نيدلا لضفالا ككلمللا بقلملا ناورم ند كى ها ند بوبإ ركشلاوبا

 رظنيف ميق نزالتخ ال 0 صو ةيسن ست نبد دلا جالص ّ دلو أو .ةيجرن "ف ىتايسو هبوبأ ن د  ل1للسولا

 ها ير ل ع عام "ا ةركذت ةلاطالا ىلا ةجاح الو كءانه
 ورصو ا رورنعت ا هل دل لاح هلا لاقي ا هل ناكو ابد نيربتعماو ابنابعا ءاأ 5 ردو

 مهربخأو مهفطلاو سانلا 0 5م ناكو لاق بوبا ن 2 فسول نبد دلا حالص ةيجرت ف ةروكذملا

 ابهنم رحت نبود 0 ةيضق زورممل ترجف نيوخالا ب نيب اًيكذاعتالا' ا ناكور رض ربيدت

 مل مد لقم ايلف ا اهيحاص ةذخاف نبدودد ءارمالا ضع ةجوزد اما <كاذو ةيشحو ء 1

 نت دوعسم نيدلا" تابع ناطاسلا وو ةيقوجعلسلا ف فكولملا دحا ةمدخ دصقو دلبلاب ةماقأ ىلع ردقي

 ةدجوف هدالوال ىذلا الاللاب 0 ىاعت هللا ءاشا نأ ةركذ ىنآلا هانا فكل نب ذك _ليذلا 0

 دوعسم ن "لا الو أعم 0 هاعجو ةيلأأ هلاوحا ضوفو زسيتو 5 ك2 م ١قدفر ومال | عييمحل ف ايفاك افيطل

 ركشو 0 ىقأو ذاع 0 30 اء ركناف ةدالوأ أوأ عم امو اموي ناطلعلا 1 لغش هل ناك اذا

 يترطشلاب هع ندم 9 هبلق ىل ءافخ 5 لاغشالا 2 : ناطلسلا كا درسا ١ دو هنفرعمو هفافعو مدد د

 راك ةددلو| دلال ملسو مما 1 ةدصرأو مناكم ناطاسلا هلعجف الاللا توم قفتاو ةدنع ىطحعف درنلاو

 دمنلا لت ل ايمان ةماقلا ةىلر“ كن ل سم ذات ىلا دس“ حاولا فكلت قزكذ
 0 هيلع ماعنالاو ماركا ىف غلاب هيلا 0 ايلف هيسن ام هنا ملعيلو ىلاعت هللا هلّوخ ايف هيساقبلو
 هدا نياك اذكر ان عع اننا ىلع الا داك ىلا وكلما دهاسلا لوو زا" ار ناطقا
 1 روكذملا ىذاش معم بعصتساف باؤنلا اهيلا نوريسب دادغب ىف ةيقوجلسلا ولما
 روكدملا قداس كوس اهرمأ قى ةبلا قش نم دح ملف هج ةعلق زورببل ناطلسلا ىطعاو هيحص

 0 شضبنف روكذملا ككل نيدلا | يدل ةدلو دناكم ب ابد قولو ةدم اب ماقأو ىضيف اهلا هلسر اف

 هلا ءاكحي أ ةركذ ىنالا ةوكربش نيذلاادسا هيا نم انس ربكا اكو هيلا صح ازور ةركشو اهرما
 ملعا هللاو فالتخالا ضعب نيدلا حالص ةيجرت قاوكل مالا نيبو نيب ملكلا اذه تاق اخ
 قكلذ ف تئزكذو اضيا ككائه رظايلف نيمالكلا عوج نم دوصقملا لصحب هنأ ك كالو باوصلاب

 كسا بوبأ نيدلا مع نبدو ل 5 141 بحاص ىكنز نيدلا دايع نيب ةفرعملا بيس اضيا ةيجرنلا



 الو

 اهنادسعل ةفوكلاو ةرصبلا لاق اهتنكواهتايحن امو كا كلا البخل نيب ةنج لاق طساولاف لاق اهريبخ

 ارواج وشن نللة لضورع لاق# ماشلاف لاق اهيلع ريخلا ةضافاب نابراجت»» بازلاو ةلجدو اهّرض امو

 مودل نأ مهنع ثكابنا ُث كلاي ققارعلا ,لهال ككغاشا الول:ةبرقلا. نبا اب, فكما كتلكش لاق

 ثايلك ثلث ةبرقلا ندا لاقف. قكسما نأ فايسلا ىلا ىمواو قيسلاب اعد مث | مقافن نم ذخاتف

 مراص لكلو ةوبك داوج لكل لاق كراع لاف عدني العنا نك! ١ رفو "؟كنكر ماكل لا جلصا

 لبقو هقلع برضف هحرج بجوا مالغ اب حازملا ثقو اذه سيل جاجحلا لاق ةوفه ميلح ل 1

 لاقريمالا هللا ل اا م وش لكلا نإ معزت ب ا ا دارا اهب هنا

 لاق نا ملعلا ا ل ىيجعلا لاق لقتل فا اف لاق بسضغلا لاق | ءلحلا اف اف

 ايفل 56 اًنللا ةرواجم لاق ماركلا ا ءالبلا دنع نملا لاق 100 ٠

 تفا ايف:لاق سفنلا "ع 21 ا فا ايف لاق ةرتفلا لاق ةدابعلا .ةفآ ايف لاق ىغبلا لاق

 لاق لاجرلا نم لماكلا ,تفا ايف لاق ريبدتلا ءوس لاق لاملا فا ايف لاق ب ,ذكلا لاق بيحعل

 ميسن باطو هبسح مرك نم دق ل يمال ازهنلا نيلتع لاق جالا .ةفا ايف لاق مدع

 نم دلك رده كتتلقت مدن البق ةأر ايلف مقنع ا أونرضأ اقافن تربطأو 0 كيذلخماب لاق ع 0

 0 ءايلعلا ضعب هلاسو هعطق نكمل ايف الصتم ناك هنال هيف مالكلا تلطا ايناو فيغللا باتك

 بواقثلاو فريف نم نعت ةننلإ - ملا ةفص ىف ة همالك نمو ةصرفلا عقوتو ةّصغلا عرج” وه لاق ءاكدلا دك

 للا هيحر ةرججملل ' ىيناسنو ع ع 0 تنبن) نق[ ماخق ناكو ةلعاريغ مر ضرالا ىف بناس الو ةصرزرم د

 ركذو جاحجحلا نامز م نبا نولوقيف اهلاثما ىف ةاحنلا هركذي ىدلا وه ةبرقلا نبا اذهو ىلاعت

 دقو لاقف ةرابخا ىوتسا نا دعب ىلبل نونجم ةيجرت ىف ىناقالا باتك ىف ىنابهبصالا رفلاوبا

 نونجم مهو ايندلا ىف دوجو الو مهل ةقيقح الو مهو امنا تمربتشاو ترام تعا صال |ليق

 نب ىبحي ههساو محالملا هيلا بسنت ىذلا بقعلا ىبا نياو روكذملا اذه ىنعي ةيرقلا داو لل

 اهتحت نم ةاندملا ءايلا ديدشتو ءارلا ديدشتو ىفاقلا رسكب ةيرقلاو ملعا هللاو بقعلا ىبا نب هللا دبع

 منيا اهجوزت ثام ايلف اهجوزن دق روكذملا وريع ناكو وربع نب ثكلم نب مشج ماىهو ءاه اهدعبو

 اءلا لها لاق ةارملا ثييس اببو .ةلصوحلا ةغللا ىف ةّيَرقلاو روكذملا ثكلم نب مشج اهدلواف ثكلم

 ب اهدلوا ةيجرتلا لوا ىف مدقن اهك .ةعامج اهيساو ةبرقلا روكذملا ثكلم جوزت اب تاسنالاب

 هللا لوسر م 00 هللا ىضر بلطملا دبع نب سابعلا دج وهو اببلكو روكذملا ةيرقلا نب بويا دج

 نب بابح تنب اهحتفب هلئث ليقو نونلا مضي ظليتت هما ناف مما ةهج نم ملسو هيلع هللا ىلص

 تانك ىف يبيتق نياركذو راضالا اذهت ةيرفلا,دالوا نم( ساثعلاف روك ذملا ككلم ندور

 ىبلكلا نياركذو رماع نب ةانم ديز نب ةعيبر نب لاله ىنب نم هناو ىلاله ةبرقلا نبا نأ فراعملا



 ا[

 يللا اجع عاخو كطيو ماقف ك' ككلا لوقا ام وه لاق لوسر انا ريمالا اهيا لاق ككقنع نيرضال

 ىرلاب ملاَيع كلا جاجحلا لستك امو وزهم كثعشالا نب ١ فرصنا ايلف كلانه ماقاو ج اجلا مشو

 ىنبا.ذخاو هيلا ار هد ارمي الا ثعشالا نبأ لبق نم دحأ مه ريالا مه هرمأب انيبئلد 0 نابيصأو

 الان] كيش اع ى نلمس لافر دنع فكلاشا اع ىنربخأ لاق جاجلا ىل لع لخد ايلف ذخا ني هلأ

 ىلا نس انلا د لاف ايلا لهاف لاق لطابو قحب سانلا | ملعا لاق قارعلا لها نع قربخا

 لاق ةلكرع نم ديرص لاق رصم ل اداق لاق مب كافلخلان ناحل 0 ماشلا لداف لاقاب 2 معرجلاو ةنتف

 3 لاق لصوملا لهاف لاق اوطينتسا ب هرع لاق 1 اق 0 اويرعتسأ طيبن لاق قدرحتلا لهاف

 اييلا لهاف لاق ةعايجلا موزلو ةعاطو عميس ل ادا لاق يل لداف 0 نارذلا ٍلدقاو ىناسرف

 ديتع رشو ديدُس ساب لدا 0 سراف 0 لاق ءاقللا دنع ربصأو دار التخأو انيك لها لاق

 اترك م ا ابيظعا لاق سشيرق لاق ىبلس لاق برعلا نع ل نا ىرقو ريبك فىئرزو

 اهيظعا لاق | هيلَس ودق" لاف اح ابص انهركأو احامر اهلوطأ لاق ةعصعص ند رماع ونش لاق اًماقم

 اهمزلا لاق ديبز ونقف لاق اًدوو اهرثكأو 6-5 ابرك لاق نيقثف لاق سباحم اهمركأو سلاجم

 0 ااق ا 3 اهدعداو اج ابهمركاو أراطخا اهيظعا لاق .ةعاضقف لاق تارت ”لل اهكر داو تايارلل

 كف لاق اًذدع اهارثأو 0 اهربظا لاق ميينف لاق ا انأ ايضركاو امدلسا | (حسحل او اماقم انا لاق

 تع 0 تاياغلا ىلا اهقبسا لاق سيقلا دعف لاق ًافويس اهدحاو اقرت انتشا لاق لثآو

 ماذجف لاق كون مهيفو ثكولم لاق م 0 ذكتنو رسعو: دلجو ادع لقا لاق دسا وك لاق ثانارلا

 نع ةايحو , 0 ةلعر لاق ع ونبق ل ااق اهتورسب مل اهنوكلل اهنورعسبو كر نودقوب لاق

 اًنرض اوقل اذإ نوفدصي لاق بلغتف لاق ةةدساف بولق ى ةدهاج كثويل لاق كك لاق ميرحلا

 قى برغلا ىاف لاق اناسا نار اناسحا برعلا م هركأ 0 اسغف لاق اًيرح ٠ ءادعالل نورعسبو

 ماري ال ةبصمو اهؤاقترا عاطتسي ال ةوهر 0 سشبرق لاق م ا نا نم عشما .ةيلهاجلا

 اةرزاك لاق ةيلهاجلا ىف ترعل ا رئاع نع ىنربخاف لاق ا اهر اج علمو 0 امد هللا ىبح دل ىق اهوازتنا

 ليحتلا .ّس الحا ناديهو ناعطلا لها جدمو كوللا 22 : 0-0 فكللا ةبائرا ريمح لوقت برعلا

 توقاي اهايجو رد اهرحب لاق دنهلا لاق ىنالس لاق نيضرالا نع ىنربخاف لاق سانلا دانس دزأو

 01 ا دعب دماج ايبا ل 000 لاق مايحلا عطقك ماغط اهلهاو رطع اهقروو دوع اهرجتشو

 لاق نيولاف لاق ن نيرصما نيب ةسانك ل ااق نارحبلاف لاف دينع اه ديصو ديدع اهرح لاق اق ناككك ل ااق

 0 - ةاسك [هواسنور ةانح رءايلع ابلاجر لاق ةكيف لاق بسحعلاو تائويبلا لهاو برعلا لصا

 2 اهو ا كد دس 1 ديلج اهو 0 ةرصبلاف لاق ابنمربظو اف ل اعلا 5 لاف د دماق

 رثكو ابليل باط ماشلا درب نع تلفسو 'رمحملا رب مح نك كرفت ١لاق هقولك لاق جاب ابدبرحو



 اذ |

 اهيلع
 دق مبجاح نم ةرعش اذاو سنا ىلا سايارظنو هنورب الف هيلا ريشب لعجو ككاذ وه هتيار دق سنا
 رعبا لوا لالملا معو انزال مل لاق مث مبجاحت اهاوسو سابا ابجسمف تشننا
 ةارا ام لوقبو

 لاقف ةياملا براق دقو هنع هللا ىضر ثككلام نب سنا مهيف ةعايج ناضمر ربش لاله ىارثو

 رماع نب ورمع نب ككلام نب مشج نب ةيلس نب ةرارز نب سيف نب ديز نب بويا نايبلس وبا

 ىضفأ نيب بنه نب طساق نب رينلا نب هللا ميت نب جرزحتلا نب دعس نب رماع نب ةانم ديز نأ
 ىلالعلا ةيرقلا تان فورعملا قانطع ىف دعم قرارت نب ةعيبر نري دسار ند ةلئدحت نت دا 0
 جرزخلا ن د دعس نب قفوع نب الانم ديز نب ةعيبر نب مشج ثتثنب ةعايج اهيساو هثّدج ةبرقلاو

 8 ءابطخ ليج نم دودعم وهو ايمأ ايبارعأ ناك ةيجرتلا لوأ ىف روكذلا بسنل | مانو

 فسوي نب جاتجلل لماع اهيلعو ريثلا نيع را دق ناكو ةغالبلاو ةحاصفلاب نب 0
 لخدي نيا لاقف نواخدي سانلا ىارف هبابب ةبرقلا نبا ىتقوف ىشعبو م ري لك ىدغي لماعلا ناكو

 ىتاب, ناكف معن ليقف ىرا امريمالا عنصي موب, لكا ل !اقف ىتدغتف لخدف ا 01 ول
 رب ال ردا ب عوف لداعلا ىلع اجلا نم ةيناكك ترو نأ ىلا ءافشلاو ءادغلل هباب موب لك
 لكاب ال مويلا ريمالا لاي ام لاقف ىتدغني لماعلا ري ملف ةبرقلا نبا ءاجف ةماعط ككلذل رافوه آم
 مالا 0 اف وه ام ىردي ال ببرغ ىبرع جامجحلا ن نم ميلع درو باتكل متتغا اولاق معي الو
 ]يلق هب اعدف لارا قفكللذ' ورك دفاعات انش 0 ناو كاملا اخرا 86 اناف باتكلا
 مياوج ىلع ردقتفا هل لاقف هيف ام عييج هفرع ىنح ىلاولل ةرشفو مالكلا فرع بائكلا هيلع ْر

 ايلف كاكا داو ةككف ليقف دلما م 3 فاك كاع ددنا كلو مك ذو 3| ا

 لدار اعوذ د 0 ؛انك مالك نم سيل هنا ملعف اًببرغ اًنيرع اًمالك ىار جامجحلا ىلع بانكلا ىرق

 يدم تع انما لداعلا كلا اجلا بتكف ةيرقلا ا 6 كيب دن يللا ريثلا نع لكك
 ككدي ل داخك ا ترظن اذان ف و ككاوج نم اديعب كيانك اتا

 ةيرقلا نبا ىلع بانكلا لماعلا ارقف مالسلاو بانكلا ثكل رص ى ذا ل ىلا ثعبا ىنح

 ايلف اجلا لآ هليحو تققلو 7 ا ككيلع ساب ال لاق ىنلفا لاقف ةوبعن هون هل لاقو
 دس الو ععالللا لواكت انمأ ككطاو ىتأ تل هور "لام تهكيتسا 1: لان

 ايلف ناورم ند فكل دنع ىلع ةدفوأ ىنح ان هن دادزب لزب ملف لزنمو لزش هلرماو لاقلا ككبلع

 اةروبشنم ظعفاو ىهو ناتسجسب ةعاطلا دكا "نك 2 ا نب ده نب قي دبع علخ

 وا جالا نيستلو ثكلملا دبع نعلعتلو 5 نمردل هل ةلاع هيلع وهاد اكنلذاةولا جاججلا هلعب
 0 ا



 ا[

 مدن اه.تسار. قلقا لاقف ى ككلذ ىع هولاسف ةبوطنم مح ابتعت اذاف ةرجالا أوعزنف هتاد ةرجألا

 لاقف ناكيب اًمويرمو سفننب ابش ع نأ ثيلعف ةبحرلا ككلت عيمج نيب نم ايدن نيئرجالا
 حم ةريغ جابت الداشو هلوص عوضخلا لاق ثتكلذ تفرع فيك مل ليقف بيرغ بلك ثوص عميسأ

 ىف عدص ىلا امو ,رظنو هنعبت» بالكلاو طوبرم بيرغ بلك وه اذاف كلذ نع اوفشكف بالكلا

 عدصننال ضرالا ن الاقف ثكلذ نع ةولاسف ةتاد ميف اذافرظنف ةتاد عدصلا اذه ىف لاقف ضرالا

 ىاف كتاتيلف ةبوتسم را ىف يتفنم عضوم ىللا ناسنالا رظن اذا ظحابحلا لاق تابن وا ةّباذ نعالا
 هتادابنا ملع ةكرححلاو ع عدصتلا ىف طاخ نأو ةايك اهنا ملع ابوتسم هحتفش ناكو لّيبت ىف عدصنب ةار

 ضعبو ل 23 لوعلا ”ةكمطسبلل ةلاطالا نوخ االولو ةيرغ ٠ ءايشأ ةسارفلا نم بابلا اذه ا

 مايا ىف هلع هللا ىضر ىهونالا زيزعلا دبع نب ريع بتكو ةرابخا نم اريبك اًوزج عيج دق ءايياعلا

 .ةعيبر ند مسقلاو ةيواعم ند سابا نيب عيجا نأ ةاطرا نب ىدع وهو قارعلاب هان ىل ل

 مسقلا نعو ىنع لسربمالا اهيا سابا مل لاقف اهبنيب عيجف اههذفنا ةرصبلا ءاضق د

 مسقلا ملعف ايهيتاي ال ساياو ايبناب مسقلا ناك ناكو نبريس نب دهتو ىرصبلا نسحعلا رصما ىبيقف

 ةيواعم نب 0 نأو وهالا هلا ال ىذلا هللاوذ هنع ال ىنع لاسن ال هل لاقف مب ااا يناس نأ مدأ

 اقداص ثنك ناو بذاك اناو ىنيلوت نا ككل ع 113 ان كتفك ناف 0 ملعأو ىلم مقفا

 ا ملبج ريغش ىلع متفقوا ١ لجرن.ثسح :ككنا سايإا 171 وذ” اقتراف كل يغبنيف

 تناف اهتيبف ذا امأ ةاطرأ نب ىدع لاقف فاح ايم وجدو اهنم هللا رفغتسي ةدذاك نييبب ابنم هسفن

 بلوم وكلا 5 ةحلو لحن ةءرط طف" نالط انزل افاملا ريالا لع كل اعمل اهات
 نالف ككلم وه ةدوانكل ركاذو ىالفلا ناتسلا 0 ىدنع دهش لجر ىلع لخدف الرصبلاب ءاضقلا

 تلقف سلجكلا اذه ىف ىضاقلا انديس مكعب مك ذدُم ل "لاف مل تكسف ةرجش تددع ٍِ هل"كلقف

 برن ىف اموي ناكو منداهش تزجاو عكعم قحلا هل ةتلقف هفلقس ١ كش ذاع مك ل اذنك نك نم

 قمل ليقف لاق اهك ةودجوف حابنلا أورقتساف رسب سار ى ٍلع اذه لاقف بلك حاب عميس ع ءالا مهزوعاف

 قكساوبا لاقو تثارغ قكلذ قاع ناكورم مد نم حرج ةقدلا# كرؤوضلا تعي ينال لاقف فعلت

 الاي للم ةلرق ئشذلعؤ لإ دن الا ةعزسللا:عرجفركتلا كردي ال هنا مانملا ف سايا ىار صفح نبا

 ىدحا ةريغ لاقو ةيامو نيرشعو نينا ةنس ىف اهب قوثف ناتسزوخو ةرصبلا نيب ناسيم ثشد

 ةيئاو فاك مانملا ف تيار هيف ثام ىذلا ماعلا قى سايإا لاقو لس نوعبسو ثس ةرديعو نيرشعو

 هيلايل رخا ناك ايلف ايف اناو ةنس نيعبسو انس ىبا شاعو ىنقبسي ملو هقبسا ملف انعم ابرجف نيسرف ىلع
 قل اان عما ىف ةافول كنناكو اني م مانو ىبا ريع اهيف ليكتسا ةليل هذه ةليل ىا نؤردنا لاق

 لولا مدقن دق ثنبزمو فاقلا مب ةرقو ةزيهلا رسك :ساباو قاعت هللا ديحر ةرجسملل نينايث نس
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 ةافنو ةيام عبراو 1 نينايثو ع عسن نس نم ىعضالا دبع مو ممأ عم هيردنكمالا مدقو ةريغو ةينأد

 نس ىرفاس نا.ىلا ةبر دنكمالاب ددرتو ةبام سيخو سيخ دنس ىف رصم نم هاش ناهاش, لضفالا

 سداب نب زعملا كم مبينا ند يك ند ىلع اهيحاص نم لزنو ةيدبملاب كح ةيام سمخو كس

 اثق ونو: اضيف دب مقولشلا ف ةا هل ارالام ا رغاإش..ناكو زيؤعلا لغو اين .دلوب ازعل مل. ذلوإل(ةلبلج شلزؤم
 ملقن اييف بن :ا1 اجلا هفاظاق ئذلا وهو كملق هيام نسيخو نيعبر ا تفل اند لق 9 ةباجبب دلولا

 لسف الل لاقتءالا .ىنوهو ةيمأ قنصو راثلا اذه ىف .ثام.هابا نا دقتعاو لضافلا ئضاقلا نع

 قطنملا ىف اباتكو ةمرغلل ةيؤدالا باتكو ةنهلا ملع قريجولا باتكو بالرطسالاب ليعلا ةلاسر رضي

 نب نينح قع ةدر :ىف ناوضر نب. ىلع :كع.درلا .ىفراصثثالا ايس .اباتكو ندذلا ميوقن ةايس

 فقو ايلف ىبلحلا هللا دبع ىبأ ميجعنم ىلع مضرع لضفالل زيجولا قنص الو ملئاسم. ىف قعسا

 تانيا نم ملو ىبثدملا ملع ىلغتسيو ضني ا هن |معيف د باتكلا انه مل لاق ميلع

 يزانتك ىهو ردب وهو ةائالغ حلب 31 كفيك

 ءاهسعتمالا ةنضرم, نكون كي ريقلا اوصى ةوكرتلاذا:ناتكلا قالبادحاعلاقإ اقيخار

 3 براس رو ةاريفر رت ديبع ند باي 2 نإ لاله ني-ساببا ني الرق ني ةبواعم نب سايإ ةلثاو وبا

 ى الثم دودعملاو بيصملا ىعلالا عيابلا ن بللاوهو ىنزملا ةندزم نب سوا نب ميلس نب ةبلعت نب نابيذ

 هلو اكذلا طرفب أر 0 15 تا داع“ :جلجر ارذح افلا لمالاباو رو ة:طفلاو.ءاكذلا

 ظيعملا ىتيعبلا اذ داف ةعباسلا ةماقملا 0 تاماقملا ف ىربرعلا ىلع ةاباو ءاكذلا ىن لاثمالا برضت

 سابال ناكو ةريصبلا ءاضق هالو دق هلع هللا ىضر زيزعلا دبع ند ريع ناكو سابإ ةسارف ىتسارذواورياصي بأ

 فكل فككشأ فيك س ايادلاو الرق نس ةيواعمل ليقو - هدلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةيحبص ةيدأ دج

 ىكحبو ةاهدلا ءالقعلاو ءالصنلا نحنا, نسايإأ ناو ىنرخال ىنزاو ىايند رمأ. ىنافك نبال معن لاق

 لاقف.نيفرعيب ال ةوسن ثلث ككانهو ف ويلا بج أ ام هيف ثدحن عدوم ىف و ناكرونأ 0 نم

 ليقف شرفت انيك ناكف.فكلذ نع كشك ا ذع ةذهؤ اعضرم ةذهو الماح نوكت نأ ىغبني هذه

 اميلع .ئفاجمو كلام رعاإ نإ اعالا هدب ناضل جال برسل دعا اذه ككل نيا نمرول

 ثعضو عيضرملاو ابليح نع ككلذي ثللدتساف ايفوجت:نلع اهدي, ثعصضو دق. ؛لماحلا ثدارو

 عمو ر ركب .ابنأ تيلعف اهجرف ىلع اهدبإ تعضو ءارذغلأو أو عضرم ابنا تثيلعذف انيدت ىلع اهدب

 نوند ديل نولكاي ةنجلا لهأ نأ نويمعز» نييلسلا قيحا ام لوقب أامدوبف هيواعم نب سايإ

 ىاعت هللا نأر كنت | لفن اق ءادقيلزمف ىلاعت هللا نال. ال لاق هثدحت هلكات ام لكفا س ايادل لاقف

 ةذه تحت لاف طار ةنيديب وهو ةبحرلاب حالا ١! اًمويرظنو ادع ظنحلا لها نلكاقياش هلك 52



 اا 8.

 كبنِشالا دورألا ل يسسبم م نع ىنثا 0 هللا 0 تكد

 اضا اةرعش نمو

 هقيربأ نم شالا" مهما“ ذجو ننساكم ككرشت قو

 هقبر نم ابهعطَو هيئنجو نم ابنولو ةهينلقم نم ابلاعفف

 ءايهشلا فا ند نسحلا ةيجرت 0 ةديرخلا بائك فى اضيأ هل دروأو

 اديصالا لطبلا ديصب فيك . هفعض ىف كفرط نم ثبجع
 ادرج اذا فيسلا لجفْي ام ةديغ قوهوانيف لعفي

 رعدعمم ل نينثالا اهب ف ةددو ةيديملا كا تقراارخلا ف لقتنا دق ناكو ديجو ريثك ةرعشو

 ةدبرعلا قى دايعلا لاق نبرشعو نامت صيلس مرحلا رش ثاغا ف ١ ليقو ظدام سيخو نيرشعو عس

 محملا رشاع ع نات نينثالا موب قوت هنأ بوثكم اهرخآ ىو ةقيدحلا بانك لضافلا ىضاقلا ىناطغا

 ىذلا وهو هيلع سانلا رثكا ناف لوالاوه 0 !اعذ هللا هيحر ةبام سيخو نيعبراو ثس دملس

 ع 4 امرك ىناتسو ردتستملاب نفدو ةيدبلاد ثامو نانجلا ىف ريبزلا نب ديشرلا ةركذ

 ءىش رخآ ىهو ةربق ىلع بتكت نأ ئصواو انايبأ مظنو ىقلاعن هللا ءاش نأ ىريصوبلا هللا به

 هلاق

 ريصا ءاقبلاراد ىلا ىناب اقدصم ءانفلا راد اب عكتاتكس

 روج سيل مكحللا فيلداعن لا رئاص ىنارمالا فام مظعاو

 ريثك بونذلاو ليلق ىدازو اهدنع هاقلا قيك ىرعش تبل ايف
 ريدج نيبذملا باق.ءرشب ىئناف ىنذب اًيزخم تنك ناف

 زيزعلا دبع هدلول لاق هثوم ضرم دنس الو

 دي يكلف ا ركنتلا 7 ارتد ردع لا اخ
 ىدبع هيف طفش اةعمجتة »ام قاعيلا "لتجمع دقانا
 دهر في لة ارتنال فيان دو لاس نكتش لك
 قدبج بس كوم دقو كتلئغ ؟ةقلو كنا نست

 سلدنالا دالب نم ةنيدم ةيناد ىف ةدلوم روكذملا تلّصلا ابا نا ةبراغملا ضعبل عوهجت ىف ثدجو مل

 ىضاق ىشقولا ديلولا ىباك سلدنالا لها نم ةعامج نع ملعلا ذخأاو ةيايعرأو نيتس رخشس نارق كت



 /١١ا

 هيلا اوماق مذالص نم لقتنا ايلف ةفوصلا قرد عماجلا لق:اوبس اج مهنا ركذو نيرشع ةنس دايعلا لاقو

 ةريثك ةبصع مهنه لدقو ميت“ نتا نفسا جة هناا 59 ةدعقلا ةعذ.ى اخارك دكا

 ند نبدرشعلاو قزاثلا « ءانلثلا قش قود مث ةعضوم دوعسم نيدلا زع دلو ىلوتو ناك هللا ةيحر

 ىكنز نيدلا داهع ةدعب ثكلمو ىلاعن هللا هيحر ةبام سيخو نيرشعو ىدحا ةنس ةرخالا ىدامج
 دج أل ابا مهرقتل لاول هللا ءاش نأ لا يجف اتا ارب ةلارعس قا

 اهركذي. ملو ىه ءىش ىا كا ا فاق اهدعبو .ةليبملا نيسلا مضو ءارلا نو
 بلاط ىنا 0 ككيلاهم نم ناكو قسرب ىف ل

 اهبف مهبلا راشملا ءارمالا نم ناكو ةيقوجعاسلا ةلودلا ىف مدقنتو ىلاعت هللا ء ءاش نا 0

 بادالا مولع ىف الضاف ناك ىناذلا ىسلدنالا تلصلا ىتا نب زيزعلا دب نب ةيما تلصلا وبا
 ناكف ةيكحلا نثب افراع ناكر ىبلاعتلل رهدلا يلي بولسا ىل ا عددا هاين ءنلامبات ىف
 رييردلكسالا رثث نكسو نلدنالا نم لقتناو لئارالا مولع ى ارهام نارا مكحلا جبدالالا ذل لاك
 هل ركذ ام ةليج نمو ةيظن نم كايا زك دو ردتلع داو فرعا الك و بتاكلا دايعلا ةركذو

 ينراقأ نيلاعلا لك ىدالم. "ايكف بارد نم لصا ناكاذإ
 تترازقلاو ىرونلا مي قلع قيل ةحاج سوا لاس نا كل رتنالو

 ايا دل ةرؤاو اةناويذ لقا نيقنتيلا نيذهرزا ملو

 زجاع كن مآ ىارلا يعض تكسنا) كماك ىكلدقم كات اك ةلئاتقو

 راع او -2 لاك نأ ودلال ىلا جن انت تالفف

 زكر لع ىبف ىلاعلا انمآو ردو للا ءىش ىنتافامو

 اضيإ هلو ملعا هللاو هناويد ىف اضيا عوطقملا اذه تدجو الو

 كرك امو ىضم مث ٌبعو ىبلقب دج
 ثفن ربصلا دقع ىف نراك نم انرصاو

 كنعد 0 ندم هيلذبعد كا 0 7

 اضيا هلو
1-0 6 



 ا

 ناك ىلاعت هللا ءاش نأ ةركذ ننالا رقنس نقاء عكر نيدلا دايع دلاووهو لصوملا باحصا

 جات فثكلم الو اهرلا بحاص نازئو وه قوجلسلا نالسرا بلا نب ةاش ككلم ناطلسلا ثوليم

 ديثعاو روكذملا رفتس قا اهيف بائتسا بلح .ةنيدم قوجلسلا نالسرا بلا نب شن ةلودلا

 اكرجو دلانتفل جرخت مود تيب بحاص وهو ةلودلا جان ةداروفي ةيلع ىصعف هيخأ فوايم هنال هيلع

 ةلوالاة فداك لف يعفو ا قا لتاق , نع كترلعتا] و هند كش در اقفال اسنيب

 كك قلع 1 5 اولاقو يركع نادل اقل ةعيج 6 0 كم 0-0 0 اريثذ ا ربو دكَع 57

 دوه ند :دلا رون ةدلو كلو مققو ى ءذلا «تادحيم ىنأ ك مققو نم لقال ىلع قرغي اييظع أفقو

 ىلع روكذملا رقنس قاربخ شنن ةلودلا حان ةيجرن فق ىتايسو ىلاعت 3 هاش نأ ةركذ لو دآلا

 نس !ذنيجلا دبع ند نايياس ع رعيبسلا رلا وبا 5 ةيجاجز ل باوصلاب ملعأ هللأو ةعقاولا ةذه ىذا

 ملقن يللح ئكنز نودلا ل 21111118 راكو بلح بحاص ىف درأ

 نيعبس نم برقلاب نابور اهل لاقي ةيرف ىلعرقنس قا لتق ناكو دلبلا روس نم ةالدو دسردملا لا

 ىويحلا توقاب ةركذ بلح لايعا نم

 جيحرلاو لصوملا بحاص ندا لق ةيِس ةلودلا ميسق كيقلملا ىزاغلا ىقسربلا رقنس قا ديعس وبا

 ناطاسلا ةبج نم مام اشلا.دالببو 77 دودوم 0 دودوم 0_0 دعب اهكلم ىحاونلا ثكلتو

 علا مب قشمد عماجب دودوم لتقف ىلاعت هللا 2 انك ا تكلم نيد

 قأو ةو :راتقف ةينط ابلا نم ةعامج ةيلع متو دق 5 اكو 3 سيخو عسب ةيرطلا ير سر ىناث

 امل ةيايعبراو نيعستو نايث نس ىف روكذملا ده ناطلسلا اهابإ ةالو ناك دادغب دنعحش دّدموي رقلس

 ةرصاحلم دهث ن اطلسلا هددجو قي لا حن و قوراب ايكرد هيخأ ثوم دع ةنطاسلا هل ترقتسا

 كت هيلا رقنس ق 8 دعتساف ةينطابلا ىلا بوسنملا ىيليدلا بسارازه ند ذابقيك ابد ناكو تبر و

 قكفيس هيلا دعصأ اهذخاب .. نأ داك ايلف يام سيخ ا نم مرحنلا ىلا ةر ىاحو هسا نم بجر

 تنام ةلحلا لا لضو اذ ةباخذو ملاومأ ةعمو ةتيحص دابقيك ردحتاو ابيلستف ةقدص ةلودلا

 دادعتسالاو ل ازيبجتلاب رقثس ق زا ىلا دج ناطلسلا مدقن دودوم لتق ريخ لصؤو ايلف ذابقيك

 راصحلاب اهوقياض دقو بلح نع 2 هلأ عفدو ازغو الامور, صف هلا ىلا ل ]ضوف ماشلاب جر غلا لانقل

 مههنبي ةريبك ةرهش هلو ةيقوجلسلا ةلودلا ءار 0 نموهو لتق نا ىلا اهب ماقأو 1 0 داع مث

 نباركذو يام سيخو ندرشع ضلت ةدعقلا كد نم ع عمانتل ةعيجلا 2 0 هاج ةينطابلا هنلدق

 هدام سيخو رشح عست رلدس ل فوملاب 2 ءاجلا ةروصقم 1 صقم قف هنلثق 1 نأ 0 6
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 مخبر اش فرازجلا رفعج وبا لاقو ةبامو نيسيخ ةنسزرصيب ةثدالو ثناكو مسقلا نبأ دعب رصيب هيلا

 ةافو تناكو اموي رشع ةيناهش لبقو ريشي ىمفاشلا دعب نيتيامو عبرا نس فوتو ةيامو نيعبرأ ةلس

 كيتا ,ىبكنم امييسفا دوا لاقيؤتحيلاغتاللا همر" سقلا نبا ويق رواش ىهونةرتق يشل زو انك دما
 0 ديعو دأب لاق هثع كلاةنيشطر هعكلاطا نفت ىوزا اللف ةنقق ناو سما لوالاو لعامل
 ككلايياتاحسا نا نم ناكر !كيومت لاق شابلن لسيد راس مطل
 18 ملون هنا ضي لول اءلهع يي رضألا عم بعت اغيارطت نابل هنع للا, ىضر, فاشل لاق هنع هللا
 مكخلاةةبعل نواؤ بفايشا لكرلما هنع هللا: يضر ككدلام يباعص) ومر ضيم :ىاعت اهلل يحل يناكلا

 اليتم لاقف ىهفاشلل
 دحاوب انف هل زد : كك كت | نأو كنوما نأ كاك حر 0

 دق ناكف انفرد رحال دورت ىنطم نددلا يداك 0 لقف

 نم ديعلا 0 انا تيرتشاف ببشا ثام مث ادبع هتكرث نم تبشاإف هرتشاف ىعفاشلا تايفلاق

 ابا ىنكي ا ةدعج ىلد نم ىرم هاعلا مث ىسيقلا سا لاقف ةحارات قى 3 سوبا نبأ ةركذو بيلا ةكرت

 نابعش نم نيقب نايثل ثبسلا موي قوتو ةبامو نيعبرا ةنس دلو ابيار ىوذو رصم ءابقف دحا وريع
 الئاق ناك مانملا ف تيار ىرفاعملا مصاع نب دهم لاقو متقفنع بضخ ناكو نيثيامو عبرأ لس
 لاقف هتيجاف ده اب: لوقت

 عدصتل ابلهاب تدل هلل مهقارف دنع لاشي نيذلا كاهن

 بهو نياو مسقلا ناب مقفت ىرصملا ىكلاملا هيقفلا عفان نب ديعس نب جرفلا نب غبصا هللا دبع وبا
 نبا الو مل ليق غبصا لثمرصم تجرخا ام هقح ىف نوشجاملا نب ثكلملا دبع لاقو ببشاو

 مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع قيتع عفان هدجو بهو نبا بناك ناكو مسقلا نبا الو لاق مسقلا

 ثس لبقو نيثيامو نيرشعو سيخ ةنس لاوش نم نيقب عبرال دحالا موي شوثو رصم ىلاو ىومالا
 اولا ءانلا جنفو ةليبملا داصلا نوكسو ةزيبلا يتفب غبصاو لاعب هللا: مير نيرشع لجقو نبوشعو

 ةيجعم نيف اهدعبو

 ىتباثالا تيبلا دج بجاحلاب فورعملا ةلودلا ميسف بقلملا هللا دبع نيرقتس قا ديعس وبا
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 ىدحا ليقو 00 كسلا ف ناوربقلاب ةدلوفو ةيدبملاب نفدو كام دق هنأ لفرميلع انمفطي اهب جلرع

 اريك رايه ارسك ةيقيرفأو ىاعت هللا ميحيو مايأ ةكسو نيكس ع هنكليم ايم كتلناكف ةيابيلقو

 ابتتحت 7 ايتامتار .ةيجعم .ايافبدو تال اههنحتت. نم اانثملا ءايلا نوكسو ءارلا رسكو ءافلا
 ئضر نافع نب ناينع دفالخ_ق ايق:برعلا اداب دالب نم ميظع ميلقا ىو * 6 اهدعبو ةحوتفم ىو

 شتوتت اهكيسزك مويلاو .ناوريقلا هتكتلم ىتييركو نع هللا

 زعلا ند ىكاحلا 000 د رصئتسملا نب دج ند ظفاحلا ند رفاظلا بقلما ليعيشا روكلماوبا

 1 و١ رفاظلا عب هلبق روصنملا : دح ركذ مدعي دقو قى ةدنغل] نبا باقلا ندر روصنملا غب حلا نإ د

 لافلام 2 و جلاب ا بعلو رلبللا ريثك ناكو ان مينا دال 2 ناكو مك يصون ةودأ

 نب نإغ لداعلا ةيجرت 45 ةركذ ىتايسو ةرجزو سا ناكو سابع ع نب رصن ىلا سناب ناك و ىتاغالا

 ىه رادلا:ككلتو دحلاهب ملعيب مل ثيحب اثم اليل هينا راد ىلإ هاعدتساف ىلاعت هللا ٠ ءاش نارالسلا
 0 ككلذ يم رطل اهههلتقف ةيفويسلاب 2 رجلا ل الا

 0 00 9 ديك ولا لبقورخالا خدر يما 000 00 5 3 1 0 روكذللا

 كنا 7 مل 19 2 3! سابلا رلكو ا 0 5 : جل هلتقي هرما دق هوبأ ناكو
 0 ل 0 تا ابكر ملءبيف نيل دع ل ا فككضرع .ثفلتإ

 لزنف وه ا ملعت اند دلل ليقف دجوبإ دم ابيف تام 0 ترج ىنلا ع 0 5 مدعغلا هيلطف

 ابلرعاجي انالوم فرحا حلا اوشا مدعلل لافو نقلا قي نم دعم ارسل ليلا هيوكرم نع

 ىسيع واقل ةيجرن 7 ابيف لوقلا 5 دقو ةيضقلا هذه ةصالخ هذه ةالتق ناني لاقو ايبياقر

 ودو هيلا بوسنم ةليوز باب لخاد ةرهاقلاب ىذلا ىرفاظلا 5 أو. ملعا هللاو روكذملا رفاظلا نب
 كابقن ام ىلع ةاريثك, ايش ا فقوو ةرييع ىذلا

 قرصملا ى كاملا هيقفلا ىدعجلا مث ىسيقلا ميهربأ نب ا نب زيزعلا ديع ند ببشأ وريع وأ

 هللا ىضر ىيفاشلا , ءامالا :لاقاع م نسدلا ل اع مث هنع هللا ىضر ث' دقكلام مامالا ىل اع هقفت

 يل :ناو ينالوا نيبو هئيب ةسفائملا كثبناكو هيف نشيط الول يبشأ نم هقفأ ثيار ام هنع



 لا

 اهبايوقلت ايف اذاهج افعال ولا ازا: ىكضم كلا راغخ و ارنا ىدتالار كه نمويخ لهاا كنلقإلا اقف
 كاسبر ان اب تالقف نيرغ غانص اويلقناو ككلانه اويلعف نوليعي أو آوناك ام لطو قحلا عقوف نوكفاي

 كل ا ام نسحأ 00 تلق ملعلا ن رم فيكددع ام تعلق ملسو هيلع هللا ىلص لوسر نبا

 0 كتلوواع كنان ةلايعت 5 ١ ناورم ند. فكلما ادبع.رما 5 2 ريس ىف ؛ىيبلا نركذ ام

 ابدم قرتحاف ثتعقو قعاص نأ قفئاف هل نذاف 5 5 هل 00 جاجلا ةلاحتو هدا هيلع تنك

 نأ ىنغاب هيلا . باكا بتنك كلا دنع كلع كلو مظعف اجلا نان ىقنو كتكلذإ]:ددع باد

 0 انام و جاجلا ب ءاب قرح | لَو نينموملا ر ل ينام تقرحاف ءابسلا ير تلزف لل ءان

 هَيلَعَر لكغفو امير هلع ورش ردا و م لبقدي 1 امههدحا نم لبقتف انابرق ابرق ذا مدا ىنبا لثمكألا

 نم الجر »دا ديك« نب دلعم ديري:ونأ اذه ناكو ميلع ىج اللا ديزي ما ةيراحا او دق ةوبأ ناكو

 عم هلو قوصلا الا سبلي الور اهحرب ع بيكري الو ىلاعث“هلل امض. اق اهنا هنأو دهز ءردلا رببظي ةيضانالا

 اهيلع حاناف ةيدبلا الا مئاقلل قب لو ناوريقلا ندم عيبج 530 ةريثك عئاقو روصنملا دلو مئاقلا

 دا ىكوخ حلاو ةعاراكم قكفريش فروستلا ل 5 ير اظل ىف مئآقلا ك ككلبف اهرضاحو ديزي وبا

 ةيدبملا نم روصنما جرحت اهر صاخو وس: ىلع لزنو ةيدبملا نع دبزب و هدأ عجن ىنحواصحلاز رداصو

 كي داقس ةرشتلا زم نيقب سيخ "هسا مب ةرس أ نأ ىلا مثازه )| هيلع ىلاوو همزبف ةسوس ىلع هيقلو

 دا اا ا حارج نم مايا ةعبراب ةرسا دعي تانيف ةيليشلاو كيلااو
 لحرب اغياب' شاجلا طبار اعاجش ثاروصخملا ن كو | طولا ةيروصنملا اهاهسو .ةعقولا عضوم ىف 3 هاني دم

 ةدعمو اهب 05 رشي الج ظنيدم ل 0 0 0 يجنن هنا يل يا ةبطخلا

 52 ا 0 كا 0 دعم ا ا هكهبسح ندواف فلا هيلع دكْساَف ةباروصتملا ىلا

 روصنملا خلا كد ىو ابل هنا ةنلع ببس ناكو ةياهقلثو نيعبر او ىدحا ةنس لاوش رخآ ةعيجلا ني ثايف

 ةيض رار لجدوابنم لال لذ :نيآرينالا: نافييلس-لرب نوتحسا هبسيعطكاجتف ,مايحتلا ةلوخد دارا
 ع ككل رج تخاف. ولاكك ىلع ق لاو لجل -0- هك | همم --- 5

 كت 0 ةم 5 يمدد ءاشا 0 عيجت دد 0 هيلا ب "3 تى 00 0 ,اضحاب ماق ميهربأ 0

 بالف دس اي لها !قوتشم يهرب اعزعيو ناد انهت لدا ناد انشأ فلا اننا ل
 ةودجتوم' هيلع اولخ دف ثاس دقف هنم ماني ءئش 0 علص دق 0 ل لاقف مكان وهودل ارا هيلع لوخدلا

 ل لدج دنأ ربغ ءابطالا ةركذ ا ةأؤ اد انآ كفنذ دل ءاط (وعسا ةلاقف ميهرب| لقا اودأر اف انايم

 ايلف مونلا نوك انتو ةبزيرغلا 0 ار ارحلا ةبوقدا ف 4 رظناو دجحلاعأ ثنك ىنا ل ةويتفرع ارا
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 ا

 م هع جس م ربخ دقو هنااا يا وكدا 0 ا

 هلوقب ل ديعس وبا ةاثرو اًمايإ

 داوج جايتسبوا لماوخا ىرسلا ىلا شيب دابع نب دا دعبأ

 داعم دال ل اهيكليذل انيس هنود انوقكيدد نأ الا هللا ىئبأ

 ناكو ىلاعت هللا ههحر ةياهئلثو نيئلثو سيخوا عبرا ةنس ىف سابعلا نب دابع نسحلا وبا ةدلاو وتو
 ىبننملا جودمم ورسخانف ةلودلا دضع دلاوو روكذملا ةلودلار حف دلاو وهو هبوب ند ةلودلا نكر ربزو

 ىدحا نس ىف هدلومو ىلاعت هللا هيحر ةيايئلثو نينايثو عبس نس نابعش ىف ةلودلا رهف ىونو
 - دعبو ىاق مث ةحوتافم م . فلإلا دعبو ةليبملا ءاطلا عنف قاقلاطلاو ةيايثلثو نيعبراو

 راض يس ىوخلا لاسر 0 مسا وهو ناقلاطلا ىلا ةبسنلا هذه نون ةيناثلا

 ناسارخ ناقلاط ال نيوزق ناقلاط نم هلصا روكذبلا بحاصلاو نيوزق

 ىطسقرسلا ىسلدنالا ى عيحمنلا ىرقملا ىراصنإلا نارسع نب ديعس نب زد الفلكل نب ليعيسأ رهاطلاو با

 ف : سانلا ةديعو نارقلا ف ن .اونعلا بائثك فنصو ن ءارقلا نفل انقتمو يالا يولع ى اماما ن 0

 هيب ل ركن ني سقلاوبا كدر" سيرإنلا اح ىبالا ةجحلا باتكرصتخاو هيلع ناشلا اذهب لافتتشالا
 0 لقوت نإ لادا 0 هلاعتشبا ىلع اع لزب جراف كلت زادت يب باتثك

 0 ق1 يالا اس ل اهدعبو ةناثلا نيا نيا ا مع ءارلاو

 ةبام ا

 اننعل هيئيدأ ةيقثا ئئاليسو !ةيقيرفا :بهجاص لفدمللا] نإ 2 ليروصملا ابسقللا ليغلسا زهلاطلا وبا

 عيوب ةدافحا نموهو ىلعتسلاركذ مدقت دقو ىلاعت هللا ءاش نا نيعلا نفرح ىف ىدبملا ةدجركذ

 بطلا لجترب اعبصف اغيلب ناو ملا فرح ىف هتيجرت ىف ىتايسام ىلع مئاقلا هيبا ةافو ىيروصخملا

 طقسضف ناحمر هديبو هترياسف ديزي ابا منه ىبروصنملا عم تجرخ لاق ىذورورملا رفعج وبا ركذو

 هئادشناف هل تلءافثو ةايإ هنلوانو هتحسمف ارارم ايهدحا

 ريالا تنال زازا امك «نكنلا اهي رهتبلو طاق تقلا
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 عبس ىوهو طبتحللا هاّهس اياثك شفللا ىف. ىنصو ةريثك ةرداؤنو وايل لورافلبنل اًديبخلا شخ ااطملا

 رفوتم ءزج ىلع ةغللا "نم ليتشاف دهاوشلا للفو طافلالا هيف زقك مهصعملا ورحت قاع هبتر:تنادلجم
 نن ىلع لئاضف يفرك ةيشمامالا فداتكو رورينلا لئاصو داضالا .باتكولالئابلزلا ف قاكلا كاقكو
 رعت ىزاسم نع تكلا تامكررتا لولا الياقكإ هنّدقت نم ةماما .ثبثبو هنع هللا ئصر بلاط ىبا
 هلوق هنيف دبج مظنو ةعيدب لئانسر هلو هتافصو ىلاعت هللا ءاهسا بانكو ىبنتملا

 ىتفضص هن عرس صعق  .هلايج ندايسشو

 ىنتفش لبق تثلقف ىدي ليبقتل ىودا
 ريعتلا :ةقر ى هلو

 رمالا.لكاشتف انهباشسستو: رنيخلا ثقرو جاجزلا قر
 ني رالو دق انكيناكو دق الو ريس ا يك اذسف

 ىلع دامك ركرولا ديحا قيزفك ى رد

 ليلج ىلع ءوزرسم كلذو ديحا نب ريثك ىدوا ىل نولوقي

 لبلق لاخلا فريك ليت. اطمادكبن ىلا ىنوغد:ثلالقف

 ناماش ىنب ككولم دخانوضنم نب ون نأ ا دهم لمص كم
 ميلا ةراذعا ةليج نم ناكو اهكاحرما رتبدتو هئرازو هيلا ضوفيل هيعدتسي رسلا ىق .ةقرو هيلا بنك

 م دقلا اذه ىو ليجتلا نم انه قييلي اهب نظلا ايف ليج ةيام عنر انتلكما لقتل جاتحب ها
 ريطصاب ةيايئاثو نيرشعو ثس ةنس ةدعقلا.ىذ نم تبقي ةلبل ةرشع عبرال ةدلوم ناكر ةياتك 2 هرابخا
 مث قلاب ةيايئلثو نيناهثو سيخ ةنسرفص نم نيرثعلاو عنار ا ةعيجلا ةلْيل قوثو ناقلاطلاب لبقو
 دال او نالا لا ةرماع ىفوهبزد نابي رعت ةلحمب يقف لراديو اسوللا هيجل فواهيشسا !ظااولعن
 الئاق انا ىف هبا قاببضالا رعاشلا 520 ؛ مسقلا وبا لاق نضييسلاب اهنودهافتيا مكس
 اهب ردا ملف منساحم ةرثك ىنثايجلا تلقف تاواوم سات ا مل

 لاقف لف تقف ملوقا ام .زجا لاقف ابل ءافيتسالا ىب.ّنظ دقو: رصقا نبأ ثفخو انبنم ادبا

 ةيظاي ايمتشم لك نييئايببتل ' كتلقف < ةريقح '"قئابعم اكل او دوجحلا قوت
 هيزد بابي دحل ىف نيعيجتضص تاقف اقناعت مث نيّيح دج ايهطصا انه لاق

 هيف ةيبقلا نوب ىلا اماقا تلقف مهرقتسم نع 0 لحترا اذا لاقف

 ريغ ةثامح ف 0 دي دحا دق لنا رابخا تيار ةمايح ف ىسايبلا اذه
 جورخ نورظتني ةرصق باب ىلع سائلا عيتجاو ىرلا ةنيدم هل ثقلغا ىوت ان هناف بحاضلا
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 ولع نع حاضفالل اهاضرا ةرابع ىترصحت :تسيل هقح ى.ةيبئإلا هباتك ىن ىبلاعتلا روصئموبا لاقو
 ثاتشا هعيجو نساحلا ىف ثاياغلاب ةدّرْفُتو مركلاو دوجلا ىف هناش لالخ كندإلاو دا ى داعم

 ملضاوف رسيأ نع رصقب ىفصو دبجو هيلاعمو هلياضف قدا خولي نع ضفعخت ' .كلوف ةيه ن الررخافملا

 ا ا 0 9 دعا

 هقح 0-1 لدعم

 داكضالاب دانس 3 ةللودضولم رباك نع أرب اككر ازول ع ترو

 دابع نع ليعامساو هر ازو ذاب ساّعلا نع ىورب

 بحاص هل ليقف دييعلا ني لضفلا اب بحت لاك هنال هارزولا نم ةيمحاتملاب بنقل نم لوا رفد
 ىجانلا باثك ىف ىباصلا ركذو هيلع يلع ىقيو ةرازولا ىلوث اف بقللا اذه يلع ناطا مث ديبعلا نبا
 ريتساف بحاصلا .ةايسو ءابصلا ذنم هبوب نب ةلودلا ديوم بحص هنال بحاصلا 0 ليق اهنا هنا

 ىبا ةلودلا داني ريزم اي راكو ةدعب ةرازولا ىبلو نم لك مب ىّيس مث ميريتشاو بقللا اذه مِيلع
 نيب لضفلا رينأ نب ىل اع ينفلا ىبا دعب هترازو ىلون يدل ةلور نب ةردلا نكر_ ند نوب

 2الو نيعيسو كلف ىلع ناعش ف ةلودلا ميوم يفوت ايلف دهم هدأ ةيحرت ف يوكل دييفلا

 ناكو هترازو ىلع بحاصلا رذاف ىلع نسحلا وبا هل دلارجف ةوخأ هتكلمم ىلع ىلوتسا ن راجرجب

 اينليج نم ةينون انايبا امو ىنارفعزلا مسقلا وبا ةدشناورمالا دفان اهظعمو ةدنع الجبم

 اند وا ىان نم ىتحار ىلا قغلا ئدبن هاياطع نمايا

 انكيم الفم لعن مل اسك اراوتارلاو نيييقملا كوسللك

 انآذلا بدلا سيف فايف اق وهي افلا ةبفاجل

 رماف ريمالا انبإأ ىنلمحأ هل لاق الجر نا ىناييشلا ةدئاز نب نعن رابخأ ن:ثارق بحانضلا لاقف

 ككتلبحتل اذه ربغ ابوكرم قلخ ىلاعت هللا نا ثيلعول لاف مث ةبر اجو راهحو لغبو سرفو قالب هل

 اسك ءادرو فرطمو ليدنمو لبوارسو ةعار أردو ةماسعو ضييقو ةنج علا نم ككل انرما دقو هيلع

 ينج ملام ءارعشلا نم هذنع غينجاو دي ا ولو سيكو بروجو

 قذعق 1 0 برضلا راد نم ندرس قولا نسح ناكو يسادنلا رودي ةوح دمو ةربغ كددع

 ملت .ر ىلع ايف راغأ 3 ةقرو هيلا مهضعب بتكو دراب راب .ديدح قاع مقرف نيبارصلاب ةيجرتم ةيلظم

 ةراوجب قيض ناكم ىف هلا يع ضعب سبحو ايلا ثدر انئعاض هذه ابيذ عقوف, هظافلا نم ةليج قرسو

 لاقف ميلا ارك 0 ةارف علطاف هدوص ىلعاب سورعملا ةادانف ةارف 0 علطاف اموي للا دعص مل
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 قوغللا ىلاقلا نايلس نب دهم نب ىسيع نب نوره نب نوذيع نب مسقلا نب ليعيسا ىلع وبا
 نيبرصبلا وحتو رعشلاو ةغلل هنامز لها ظفحا ناك ومالا ناورم 5ع ككللا دبع ع نابلس ةدج 5

 مهربغو هدوثسرد نا هيوطفنو ىرابنالا نب ركب ىباو ىدزالا ديرد نب ركب ىبا نع بدالا دخلا
 حالما يوب دلو نو اوت تحالض ةييعاولا# ىديبزلا نسحلا ن ِ 0 أ دنع ذخاو

 اه 0 نيف ناسنالا ع ل ادعو لبالا ىف باثكو تاومسود
 .ككلذ ريغو تاقلعمإ دئاضتلا اميف جرش بانئك و ناسرفلا لئاقم باثكو تلعفاو تلعف بانكو

 ىلعي ىبا نم ثيدحلا عايسل لصوملاب .ماقاو ةيامثلثو ثلث ةنس ىف دادغب ىلا رفاس دالبلا ىناطو
 اهب بثكو ةيايئلثو ندرشعو نايت ةلس 0 ابد ماقأو ةيايثلثو سيخ ةنس ىدادغ لخدو ىلصوملا

 نيثلث سنس نابعش نم نيش كليبل يطرق 0 سلدنالا 5ر2 دادغب نم 0 مث ثيدحلا

 ند تيوب هحدمو ابن لزب ملو اهتضو ايد ةبتك رثكأو اب يىلانالا دياتك ىلماو ا هناي
 ككانه اهضعب ثركذ دعبدب #ةديصقب تاثكلا أذه نب ءايلآ نرح ىروكذمللا ىدامرلا نوره

 نيسيخو كس نجت كوالا داك ليو وكلا 3 رب 1 ةبطرقب ىااقلا قولو 07 بل لف

 ةريقمد نذدو ىريبجلا هللا دبع وبأ هيلع ىلصو روك ا م عا

 درجز انيب ةرخآلا قداح ى نيتيامو نينايثو 0 ةنس قة دلومو قاعت هللا هيحر ةبط طرق ره اند

 م يلاقلا هل ليف اككاث قى “0 لفسوب نب ديحأ ةيجرن ف اههبلع م الكلا مدقث دقو ركن ر ايد نم

 انانثملا ءابلا نوكسو ةايبملا نيعل نيعلا تعب نوذيعو مسالا هيلع ىف الق ا لا عم دادغب لاف

 الا دعو ابنا لخير كا يلق اقارب داي دي ةيبعلا لاذلا مضر دايت 5

 ا 1 7١ ناسخ باكا ا 0 فيلات 6 نالاك تا 0

 00 ام ةينمرأ حوتف ىف مالسالا جب و جب نادال د باتك ف ىرد ذالبلا ركذو ملعا هللأو مورلا ن ررأ

 م لجر سفاينيمرأ فقكليف ةفارللا ةككوليكا اوناكف ةنمزإلا 0 فى كسعشنت مقر لا رومأ 5

 ىلعمو ملاق ىلاق ابتيسو الق ىلاق ةنيدم ثلبف لاف ست كندإاكو هنار ا اركاب تاع مث

 ف ىلاق اولاقف هلاق ىلاق برعل ١) ثيرعاف اهباونأ نم باب ىلع تروصو لاق ناسحا كلذ

 ممردأ نب هيك ند دابع نب سابعلا ند دات 0 ا ند ليعيشا ميقلا وبا بمحاصلا

 نيا با نع هيا و همر اكمو دلكاضف ق رصعلا ةيوجعأو ره جدلا ٌ دان ناك ناقلاطلا

 اههريغو دييعلا نم لضفلا 1 5 ذخاأو ةغللا ف 0 ِ .انك بحاص نورعللا سراف نب ديحلا
 م 1.8



 امى

 ةزبلا,نسح لوب اناناذاف هيفا طرا: اعنضرمب هعسلطف الاهل طنم اعنيار زا ةعشمد هتاخد اليذ مثارجلا

 ركفلاو ةريحلاو عزجلا نما مق |نارانإ يلع مالسرب دف نم ثساجو من دصقف ريخلا ايس هيلع هجولاو

 دشنب لجرلا اذاو ايام ككلذك ثنكيف

 ريضلا لا ع ادا ند احلا هتفلا ىتح ريصلا شم ثدوعت

 ىردا ال ثيح نم هللا عينص نسحب اقئاو سانلا نم ىساب ىنريتصو

 امبنداعاب ىلع هللا ثرعا ليضفت هل ثلقف ىلقع اقع ىلا باثو اهبب ثكرشو نيتيبلا ثلاسحعتساف

 ملسملا ميباسلل ع لع ملسن ملف ثاخد فككئورمو ا لقاو ككدا ءوسأ ام ثككححدو ليعيسا اب لاقف

 رع 1 ئذلازعشلا رو ا ميقملا ىل لع د دراولا ةلئسم ىل كلاما الو ملسملا ىل ع

 كت فلاسو اسنا اننبي ناكاب ديم ىن دشنتست ثقفط ةريغ اهاعمالو اكل 0 تككيف هللا

 الضفتم ىنرذعا تلقف كيدا ااسا نم ادب اهع ثرذتعا الو ككنم ناي |مركذت مل او ضبقلا طس

 دب الو مهيب لأ ك ثكببسو مهدانع كك ككهاجوه» ىذلا رعشلا ثكرث' بن ميفو لاق ش ددب هيف ىلا

 ناف 9 هيلع هللا ىلض هللا لوسر نب ديز نب ىسيعب تارا دا لف هلوقت' نا

 ىلوا اناف ثلتف الاو يي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو همدي ىلاعت هللا كفل هلع كللد

 4 لانف نم تلكخو لكي هللا كيفكب ثتلقف ىباستحاو ىربص ىرث كنا اهو كنم اةريحلاب

 هر دنا عد مث ل 0 | أرارم ىلع اههداعأ م نيتيبلا ع عيش عنملاو نيرا ككيلع عيجا

 اهلف ىدنيلا ىلع انلخداف دبز نب ىسيع 200000 انأ لاق هللا فكتعا ثنأ نم هل ثلقف

 ع 0 نإ ى يسع 0 0 0 ا هيدي 0

 1 ند 8 0 ل هللأو 0 ا ا ا دنعو هدد

 هلا ىقلاو ملسو هيلع هللا ىئلصروللا لور نبا :ىلع ةشعلدا الةللاو'اككتل ادب ام عنصا لاقت الا
 ذقلع تيوضت ةدرن هاذ مقنع أدر تأ لاق هلع ككل ملفك ام فدع ىو نيب ناكولو دمدد ل 2

 ىضاقلا ىور دقو تقلطاف ةوقلطا لاف لوقا لب تلق هب تاي رك معد مث

 وهو اثلاث انينن نبروكذملا نيتيبلا ىف ؛ ىخونتلا ىل اع نا

 رهدلا قع ىتتع لاط هلم تثهركت ىذلابرهدلا نم عن عئقأ مل انا اذإ

 دش ل سلا هذه 3 اهدعبو نونلاو ةليبلا نيعلا يتفب ىزنعلاو ةريثك ةيهاتعلا ىبا تاياكحو
2 

 ةسسنلا ةذه نون اهدعبو 1 نم هال الا نوحسو ليلا" نيعلا كنق فيعلاو ة هع ند دسأ نب.

 لوالا ىف ةروكذملا ةدلبلارهتلا نبع ىلا



| 

 ىوق لدم ليعا اناو ةيلع ثردقل نيفلالاو قلالا اذهن لثم ثدرا ولو

 ءانراويطوشل ناعم ادمهل رْكذ ى مذ قز فرج تاذ نك نم

 هلوق ةرحش فيطل نمو رهدلا كحل اذه الكي ثتدرا ولو

 ىلا هك كب 2 هر انتى *ياصتنلا اند اذا رمياحلا دحب

 دلل" ةبر اج ةشع ىف ةرعش نمو

 لجاع نم نافكالا اورشبف لئاق'ىروهلا نا ىتوخا اب

 لغاش لغش ىف ىنناف ىرهلا عابنا ىف اومولث الو
 ايف لوقيو

 لئاسلا بكشلا اهعمدبب كمة ىلع ىنيم
 لئاقلا ها ىبب اليف ىلبق ىار نماي

 اناطلا ىلع نودرت اذام الئاس مكوبجت ى دك كدا

 لئانلا لدب دييج الق هل اولوقف ةواينن مل نأ

 لباقلا ىلا ةرنيف ملم ةرسع ىلع ماعلا متنكوأ

 ةيدهاتعلا وبا هل لاقف درت ند راشد اًمويرأز ةيهاتعلا ابأ نأ صوصفلا بانك ف ى هوغللا دعاص ىكحو

 لوقت ذاءاكبلا نم اراذتعا كلوق نسحتسال ىنا

 الا نم ءاكبلا هقر اسا ىل قيددص نم مك

 ءاكب نم ىب ام لوقاف قنمال نطفت اذاو

 ءادرل )اب ىنبع اهقرطف د م ذورال تامذ نكي

 0 5, 508 الك تاقف ناضمم اللاقر

 ايما قمل ى دة را قليل داو يام دق ىكلد
 ورع ناصا كاتم انلكا ناس اينومداراتم اولاعم

 لوقي ثيح ةّيطحلا ىنعملا اذه ىلا اهبمدقتو دعاص لاق

 نجس ىف ىسمحب ىدبملارما هلوق نم تعنتما اب لاق ىكهعف رعاشلا لوق كرت ةيهاتعلا ويا ناكو
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 انرماف 0ع ا لل 0 هيكل ردا . ل الا ىبلسلا عجشا لاق
 اسح راشب عييسف سائلا ثكسف ىدبملا ثكسو درب نب راشب ىبنجب سلج نا قفتاف سواجلاب

 لاق لعفيس بسحا تلقف:ةهحئلا اذدا اثؤ دفان هازنا لاقف اةيفامعلاوزا'تلقف'اذه نم ىل لاقف
 دشناف ىدنملا ةرماف

 اينالكا لجحاف كلذآ “بلا ام ىتذيسل امألا

 اذه لثم ىف رعشلا اذه لثم دشني اذه نم رسجا ثباراأ ثكحدو لاقو هقفرسب راشب ىنسهتاف لاق

 لوقا غلب ىتح تورلا
 اهلايذا ررجن هسهتشلا ةداقنم ةفالعلا مكثنا

 اهل الار طبه اعكي ملا مالالا ال دصل فكن
 ل

 اهلايعا هللا لبتتنق انمل ..بولقلا ثاني هغطب مل ولو

 دحا ىفرصنا ام هللاوف عج لاق هشرف نع ةفيلحلا ر اط له عجشا اي ككاو رظنا ر اسس ىل لاقف

 اف«نيدلوملا مهدقم نم وهو ةر ةربثكر اذ دهزلا ىف هلو ةيهاتعلا ىبا ريغ ةرئاجب سلجلا| ا

 موب. فوتو ةئامو نييلث ننس ىف هئاالإ تناك ريثك هرعشو قالا ككلتو ساون ىباو راش ١ تاقبط

 ةرشع كينلذ لتقو نيننامو الرشع ى هءدحا اشم ةرخآلا دايخ نم 0 كنرلو وأ ناينل نينثالا

 لاق ةافولا هترضح 0 لاعد هللا 7 نيالا 0 00 ريف ى ابار دادختا نيئيامو

 ليفا م ئذلف ثدهحتو ىندوم  ىسللو ىركد نع ضرعيس

 ةربق ىلع بنكي نأ ىصوأو

 شضيغنتلا لتعم شيعل ث وللا ةرخآ نوكي اشيع نا

 نيتيبلاو ثيبلا لاقف رعشلا نم ككموب ىف ليعت مك هل لاقف ساون ابا اموي ىقل منا ى كلو

 كلوق ىلثم لمعت كنال قارن وبا لاقق ميبلا ف نيثياملاو ةباملا لجأ ينك ةيهاتتلاوبا
 كرا مل ىنتيل اك فكلو لاش عااد



 ان

 ناك دادغب تاجر .ةفوكلاب ادي 0 هللاو رابنالا رخام ابنا يكول هباثك كاف ىوبحلا كوقان لاقو

 هلوق كذ

 لطم ىرش ىلع ابنم ىننا ةبتع ثيلعا
 لبتسنا عمادبللاو اهيلا ىقلا ام ثوكشو
 لقالا و 5 اك وكلا يك تمرد اذا شح

 لك اعف كة ةناام ماي سائلا تف تلاق

 هنم اهبلطي ضرعو ىدبملا ىلا ةرم بنكو

 اهيفكي قدهملا مئاقلاو هللا مئقلعم ايندلا نم ءىشب ىسفن
 اهف امو ايندلل ككاقتحا اهيف ىنعيطي مث اننم سبل لعق

 ىدبو نا هل قلطي ىنا؟ى نذاتتا هف اك ةيفانعلا اانا نأ دلماكلا بالك ىدربملا سابلاوبا لاقو

 بيطم معان بوث اهيف ةيعض ةينرب ايهدحا ىف هل ىدهاف ناجربملاو زورينلا ف نينمولا ريما ىلا

 ريما اي ثلاقو ثعزجت ميلا ظبتع عفدب | مهف اههركذ مدقملا ن ديملا نيذه هيشاوح ىف بنتك دق

 لاقو اهافعاف رعشلاب كس 0-0 عئاب ع رف لجر كان :ئذدنأ ىكمدخو ىتمرح - ممل

 ثْنش نا نكلو ثاذ كيلا عفدن ام 1 نارمأ 5 لاقف الام ةينربلا هل اًواما

 اك افكاع ناكر 3 تح :كلاق الروح تكلذ ير نلتخناف دارا يا 2
 هحبدم نمو انعفص ىركذ نع ضرعأ دقوريناندلاو 0 دل زيبتلا ىف فلتع# نكي مل مغزي

 الاعن دودحتلا رتخ هل ودل: هلالجا نم شانلا عيطتسيول

 الامرو اساس فكللا ,ترجطق . اهنا كيش البان طل ا ديزا

 اغف موقي نا ردقي ال ىنح هيلع علخو افلا نيعبس هالعاف ءالعلا نبريع ىف اهلاق ثايبالا هذه
 ىكدحا نا اضعب مكسعب مكدسح دشا ام مكل اًبجع ءارعشلا رشعم لاق مث مبعيجت ككلذل ءارعشلا
 مخ دم الذاذل بهذي ىتح انغلبي ايف اتيب نيسوعب هتقيدصي اهيف ببشي ةديصقب اهديل انذاك

 اين وكذالا تاينلا دهون لآك مث ةريسي تايباب ببشف ةيهاتعلا وبا ىنا دقو ةرعش قنورو
 ميلا 1 اليلق هر منع خا ثتايبالا هذبب محدم ا ةيهاتعلا وبا ناك نوراغت 9
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 هللا ىضر ىعفاشلا مامالا بحاص ىنزملا قعسا نبوريع نب ليعيسأ نب ىيتحب نب ليجيسأ ميهربأو هدأ

 نييعفاشلا ماماودو مقيفد دلا ىتاعملا ىلع اصاوغ اجاجم ادهم ابلاغ اذهاز رف درع لهأ نموه هلع

 رصتاعنمو ريغصلا عماجلاو رب كلا عماجلا اهنم ةريثك ابك فنص هنع هلقني امو هيواتفو هقرطب مبفرعأو
 ىضر ىعفاشلا لاق ككل ذرريفو 2 باتكو ملعل فاير الربتعم ا ليان روثخملاو متع

 دارج اك أ ماق ةرصتخم ابع دواو ةلّسس نم كولا ىبهذ ا يحي

 لا اي نم لوزا رصتخم عرسي يرس نب سابعلا ودا لاقو قاع هلا ا

 1 هرسف ةمالكلو اوبكر هلاثم ىلعو هلع هللا يضر ىناشلا بيهذم ىق.ةفنصملا تكلا لصاوهو ضتقي

 نم اهع 0 رصيب ءاضقلا ىاعت هللا ع ها ةركذ يالا ةيينق ند راكب ىض ٍداقلا ىلو الو أوحرشو

 لاقف ةزانج اةالص ىف اموي اعيتجاف قفتي ملفا ةّدم قنزملاب عاينجالا عقوت بهذلا ىفلح ناكو دادغب

 دق مدربا اي صخشلا ىكلذ هل لاقف ةمالك عيمسأ ىنح 2 ينزملا لس هباحضا دحال راكذ ىعاقلا

 مل ىنزملا ل ااقف ليلحتلا ع ميرحتلا متم دق ملف اضيا هليلحت 1 ددسلا ميرحت 2-7

 نشل ىلع قافتالا عن عقو ا 4 امارح ناك ذيبنلا نأ 3 ءايغلا نم ل

 ى ىناكو ةعطاقلا ةلدالا نم اذهو هنت كلذ سحتساف ميرحتلاب ثيداحالا ةحص دصعب !ذبف الالح

 فعلذا ىدلا ليقف سا .ةنسلا لوصف عييج قى برشي ناك هنا هطابتحاأ نم عغابو عرولا ةياغ

 ىف ةالصلا هتئاف اذا ناك هنا ليقو اهرببطي الر انلاو نازيكلا ىف نيجرسلا نوليعتسي مينا ينغلب لاقف
 ىلص هلوق ىلا ككلذ ىف ادنتسم ةعايجلا .ةليضفل اكار دتسا ةالص: نيرشعو اشيخ ادرفنم ىلص ةعابج

 ددزلا نم ناكو ةجرد نيرشعو سيد ةدحو مكدحا الالص نم لشفا ةءابيجلا ةالص ملسو هيلع هللا

 مسقن ثّدح» ىئاشلا باحصأ نم دحا نكي ملو ةوعدلا باجم ناكو ةديدش ةبعص .ةقيرط ىلع

 حبب رلأ ةينيخ اسيا هعم ناك لبقو ىعفاشلا لسغ ىلود ىذلاوهو هيلع مدقتلاب ءاسشنألا ان مء شا ف

 لا بحاص لاق مث ايلسم قحساإ هج 0 راكم لعجو ةايسو هعراتا ىف سن 50 ةرك ذو

 لها نم قذاح ميق والغبال سيؤشلا ق القت لضفو أذ ةرابع هل تناك لاقو م دقت ايك هئافو ركذو

 نيقب.ثتسل قوثو ةريثك هبقانمو لجو زع هللا قلخ ريخ نم ناكو ايندلا ىف داعزلا دحا ناكو مقفلا

 هنع هللا ىضر ىهفاشلا مامالا ةبرث نم برقلاب نفدورصيب نيتيامو نيتسو عمرا ةنس ناضمر ربش نم
 ميراث ىف قالوز 0 ككانه ةربق ثرزو ىلاعت هللا مير | مطقما جسد ب ىرغصلا ةفارقلاب

 مبملا مض ىنزملاو ىدارملا نذوملا ناهيلس نب عيدرلا هيلع ىل ]صو ةنس نينايثو اعسن شاع هنا ربغصلا

 ةروبشم ةريبك ةليبق ىهو بلك تنب تذدبّرُم ىلا ةسنلا هذه ا ءازلا ناو

 ةيداتعلا ىباب ىنورعم لا ىنبعلا ءالولاب ىزنعلا ناسيك ند ديوس نب مساقلا نب ليعيسا قعسا وبا
 تارفلا ىقس نايعأ نم ابدا الَقَو ةنيدلا تب رق ز اجيلاب : ديلي ىهوريتلا نيعب ةدلوم روبشم ا رعاشلا



 ا

 هدئع رضح دعق اذاو ةينسلا زئاوجلا ةوزاجاو ككولملا حدفو دالبلا ىاط دق ناكو ةبرفظملا ةسردل
 لاقف سلا 06 نعط دق ناكو ةفيطل ثتاركاذمو ااا 0 ىر جلو بدالاب ةيانع دل 3 0

 بع سار نم لاق وأ نيع سار ىلا راجنس نمرافسالا ضعب ف ى مراجذسلإ .ء ءاببلا ئنقفار ام

 ماقف الفلا ءانح دعا فاد لاداعكرألو و ميهربأ ةيسأ مالغل ناكو ناني ىف ينقل ادا راهن ديل

 لاق الكف ادص هل عضوملا كلذ ناكر انع هدعبل ةادن عيسي ملف اًرارم ميهزبا اب ميهربا اي هادانو هبلطي
 ىندشنا مل ةعاس دعقف مهرب اب ادصلا هداجأ ميهربأ اب

 0 نعديعب رواج وهو راج ب بيبح ىسفلب

 بيحب سيلورعغص منا ىلع هتوعد اماذا ئداولا ادص بيج

 مايالا صضعب ىف اهب ىرج مث ريك عاينجأاو ةدبكا ةدوم ايبئبو بحاص اقر ايلا ءابملل ناكو

 نيذللا ىربرلا ىنيب هيلأ بتكف ةعاطقنال هيتعي هيلا رديسذ هلع بحاصلا اككلذ عطقناو بائع

 ايهو# ةرشع ةسماعلا ةماقلا ىف ايهركذ

 هيلع ةدزن الو 200 لك ىف بحت نمرزت ال

 ايلالخأ تاب يعقل هروف ا ذادو لحوم كقفعا اذا

 الاله هثرابز ىف ككذ الو ب لك عل > سيشلاك نكو

 رجاح ىلع ىئاقوا بيطو ةمأر يلع ىجبمابيأ كلل

 ره ترانيم ايييلوأ اني ةيرسسلا داوم

 بلع ين ةناودو رخل نصو قى ةديصق ةليج .ىنم هلو

 بسعلا نم ثغيص ىنلا كابشلا الول ايرطاهب انرط دقوريطن تداك

 هسفنل يندشلا لاقو ليذلاو ليسلا"تاثك ىف كل نيدلا داع ةركذو

 نيرشعو نيثنثأ ةنس لا ف فوثو .ةيام نسيخو ني ثلث ةلس ا ثكناكو ةئسح ءايشا هلو

 خلات للا يدر راجت ةياليكتو



 يايا هد مدخو هب اريشقللو ١ ةيف ةاجاو فشلا هيلع 9 ثلا ١ نالعلا قى ملكنو اهقف ناك ءاهبلاب

 عيطاقنب دئاصق دجوي نسانلا ىديا قريثك ةرعشو زباكالا جدضو دالبلا :فانطو مهزئاوج دخاو

 قشمدد ةيفرشالا ةبرتلا بنتك ةنازخ ىف هل ثدجو مث ال مآ ةرعش نود لدردا ملو ناوبد ىل لع هل فا

 ىروزربشلا نب نيدلا لايك ىشاقلا اهب مدم ةديصق ليج نم ةرعش نمو ريبك دلجم ىف اناويد

 ا

 لاب 2 00 لح اعد

 ةلاس ا 0-0-0 ني
 لاح لبح كسمرصو ا 0-0 كتتاددح

 ةلخ مادل ثقبس ةلزفا

 هباد ريسأ سس :كتاجخت رك م

 هظاحلب لبان ىتاو قنات

 ابصلاو لا ان نأ ناكر

 فوم و 1
 هسفن قادلاوك نيغ ءدافكف

 2 ا بتك

 ةلاالذو هبهبيث ن 6 دالك طل

 هلايبو هسفنب قيلطلا ىدفي
 هلابن دعل عرادلابب يقتتليالا

 هلالز بيطب هفيطاعم تفرش
 هلامج راح ىن قرغت داكتف

 هلاك نيغ نيدلا لايك ىفكو

 هلاخ ةطقني اهيجتعاو اننون
 هلاضو مويبك ةهئرغ ضايبو ةدودص ليلك هنرط داوسف

 ايبققحت! الو نيتيناانهبلا.اوئاضا, دقو ليشمل هربا اجباصج اهنركذل ةلاطالا ترجل دلو

 قوقعو ةعاط هيف ظاحسلالا رئاف 7 فيفسمو
 ةرغث فشارم ىلع قيحرلا فقو

 هقاشع ىلع ةيداحف كد

 ىرخا اةديصق نم هلو

 رفطلا وبا نيدلا لايجب زيشلا ةيانيثنلو نيرشو كلث لننم قاانذالب ىف نحتو انءاج دق ناكو

 ىطساولا ةرينينسلا نباب فورعملا دهم نب نيحرلا دبع

 5 ةرعم ابصلا تاييسن ثّبه
 اضغلا ىداوب ثرم ذا ثلقف

 قووار هذخ نم هب ىرجف
 قيرط هيلا اهفواسلا لبس

 نب ل كم

 اندلط- كو ةفريطح» هازعش قابعا :نما ناك



 ىئاهم نب دعسالا ىلا ةبوسنم ةعوجم ىف اهنبعي ةديصقلا هذه ثبار ثكلذ دعب مث هبف ةديصقلاو ةباسنسو
 ناطلسلا ابد جدم ابلايكب دعسالا ناويد ف ابيار ككلذ دعب مث ظلغ لقانلا لعل ثالقف رؤكذملا

 ذهنك ىوتسملا نبا كاكربلا ابا كثبار ئنا مث نظلا ىوقف ىلاعت' هللا هيحر لماكلا فكلنا

 ابيف.ذ ةلوق ىلعم نع هيلانم لاقو ةنحاد ندا ركذ دنع ليرا عراد ف ةديصقلا

 مرح ع ىد ايجاطع ن م هيدقت

 مسلم لو لالا كاقم ابرج راك اج
 رحل هيلع تنم امو ىدايج هفكفروهشلا ءاهساب جست

 اهناف روكذملا دعسالل ةديصقلا نأ ىدنع رجرت اذه كع ثنغفقو ايلف تدرا اذه لاقو مسبنف لاق

 مكس ف ناك ليرأ بحاصل ةديصقلا داشنأ ناف اضياو باوجلا ف قوت ال باطعغتلا ىلال تناكول

 ةلودلاب هل قاعنال بلعب ميقم وهو ىناب ايس اهك ةنسلا ةذه ىف قوثروكذملا دعسالاو ةباهنتسو ثس

 - فم ريزولا .رم ةسفت ىلع. نؤاخ دقر وكذلا دعسالا ناكو ايبنم ىه نك | ملعا هللاف ةايجلابو ةلداعلا

 نيدلا

 دحالا م د ةءابتسو يعن لوألا دايخ خس و 6 اب ماقأو ىاعت هللا ةيحر رهاظلا

5 
 قيرطلا بناج ىلع ماقملاب مف رم ةربقلا ىف نفدو لاعت هللا 1 ةلس نونسو ناتنثا ةريع 0

 نم ناضمرر رش سداس ء ءاعب رالأ مب ف ؤ ريطعلا ةوبأ فققتو ىورملا 08 لا دد شم نم 0

 اهدعدو نونلا حشو ابدعت نت .ةانتملا الا نوكسو ميما رسكي انيمو ةيام سيخو 0 حس 0

 فكلللا ناطاسلا ١ بانعت 0 00 رليدم دصقو ا يفيهتسم رصم نم برر 1 0

 الإ وسكم 0 6 نم انانثم اا للا دعدو 83 تيم ايو ةدانلاو نييبملا د :ىنايمي كفلأأ)

 قو هنال قئابم هل ليق انيناو اينارتشت باكو روكذالا'ٍسيلم' نيب!“ بنقل وهو ابهنحتتا :ةةانعن ار يت
 لك ىذان ةوار اذا اوناكف نييلسملا راغصل ا دقالصلا ريك ناو ميظع ءآلغ رض
 ىرذنملا ميظعلا دبع 0 لا كن طظداحلا نشلا ىربخا اذكه هب ا دا مينم 7

 الكف 00 قال .ن ديل ! نبذ لد طا لاق هيف 3 ةيثرم لوقلا اذه تدقع ىند ةاط] مث هد هللا عفن

 امهو ىررغملا

 يبدا سيغ كروكر كن «امركلا هايبر

 ىلإ ل ل ل

 6 2 -_و اضيا يشئادم هبف هلو هل اهبتدجوف اهبلع تفشك م

 3 جسوم نب جحا نس ادعم كراذاعسلا ولأ

00 1. - 6 
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 ادن اجا يدع نش ضر الا كاس, ندردن كح

 اذن مسالم فو ارز ةفلنخا قر ىكخ

 ديرد راعقلا مدي ايهالك قل ةنينم نارش نبأ فا
 ديرب قس رتل "دهم اوقح لكلا نكرر ادرج" كناكلا

 ةليوط ةديصق ةليج نم هلو

 بلت قار اطار نإ تفيضلا لع. قرت قا كاملا عك مينارجببل
 بلبملا لاك كريم مل وه اذا ةران ءوض ىلاوشعي نمرض اهو

 روحت ملغ 8 هلو

 هفرظ نع برعي ابجعت ةرمحن ىل ثدحا فيهاو
 هفرل عونا هل امنوا امظفل 5 فضاحإلو اال

 ءاسشنأ ةرعش ف الآ .لنزرح 85 ىجيبذما رازن ندد ا ةيجرد ىف 4 ةروكذم تاببأ قنات ةرعش

 د يا كلل ةذع هل در ىأو ةديرخلا ب لكى يناهيصال دايعلا 10

 غلابو رشا نايتك ىف هلوق ثكلذ نيف ةرعش نم اريثك هل ركذو

 ا 1 تدل دير اود يس ةيلعب | 22 نادينا 7 3

 ءادننأ 6 || اساف ىراصن هتعامجو وه ن اكو رصانلا ككلما سشبج ناوبد ىلوتم ةرهاقلاب هنئقل لاَقو

 ةوجج روك ذملا طايم ند دعسالا ىف ىيعللا ند بدذييللو ىحالصلا ككللا

 تثيبخ ريمض نعرغشلا مس اذ ثيدحلا ىهأو مالسالا فثبدحو

 ل لا 0 مط د اهسد 3 ةداز دوب ةرعش ضع ىارول

 ثنيدم ىلا هلوصو دنع ىلاعت هللا هيحر نييسنلا ىذب ىورعملا ةيحد نب باطغلا ونا ظفاحلا ناكو

 دلوم لكيت ىلاعت هللا هيحر ن ندد تكلا نبز نب ندد دلا رفطظم مظعللا ككلملا ابناطاس ماهيتها كارو ليرأ

 0 ركذ دنع اتكلا) اذه نم ناكلا 1 را اسم ل ل ا
 وأ نيدلا رفظم اهب دم ةليوط# :ديصق باتكلا رخا فوربتملا جا !اندم خفرجونلا هايس اباتك هل

 اوكلعو مان ادع مهو ةاشولا الول

 ةيدصو تشن ةلس [نادعتتا خو نيالا رفظم' ىلع تاتكلا "نتن انعّيستو هيلع ةديصقلاو باتكلا ارقو
 كيرلا
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 كون ةكوقكل أم عيببو قروب ناكو ةذيب تبسك- نم الا ككاب ال ةعانقلاو ككسنلاو ةدابعلاب

 راكع د كيا مقل دا ظفاحلاو ةينادروجلا هللا دنع تدب“ ةْيظاف ميهرب | 3 كف وؤسلا

 ده نب داهجا نب ميحرلا دبع لضفلا ىباو ىدولجلا نسعلا نب ديحأ نب مناغ ء :افولا يبا للا
 مانو 3- داعب مدقو مدريغو ى 0 و لصفلا ن د 50 لا فاو مدادغبلا

 37 سيو نيسيجو عب عبس كنس ىف ىلبلا نباب نورعملا نايلس ند قابلا تبع ند دج تلا 1

 افلا ند ليعيسا ريفا وا نب رهأز مسقلا ى ما نم ان تدك

 هدف 3 ركع حل ةداد ىلا داعو 0 ىدزالا ثج نداردرعلا دنع كرابملا نأ 5 06

 5 ىلا عضاومللا ف 4 ملكت قىلازغلل زيجولاو طسولا تالكشم لش دياثك ككلذ جرف“ ىيناصت ةدع

 ,اك ةيلعو, وتلا مدل »ل ةجتحألا جين ةهناتكذلو اك يلع 3 وشلا تتكلاب نط ةلقتو نيباتكلا نم

 ةرام سيخ ةرشع عبراو وأ ن

 يعلاو ىلاعت هللأ هيحر ةبايلسس ةنسرفص نم نب :رشعلاو ىنان الا سيلا ةليل ىابهب قوثو ناببضاب

 ءيخ تنس نيعيبرلا دحا ىف هدلوم ناكو ناهبصاب ىوتفلا ىدايتعالا

 نم 7 ةليبق ىو ميل نب ليع ل .ةيكينلا] 8 عدد مدل اهدغبووا ميحلا نوكسو ةليبملا نيعلا رسك 5

 نب الجعومو بم اهدعبو ارم قارشلل ماسلا ديكس معاج قر يللا صب ميج نورفلا ةعيمور ول
 ةيحح لا ىف لعن ميل نس ندع 0 نكح“ لاق لدا درك نس ىف اع ند بسدص دنا ميجل

 ليقف دعب هّيسا مل لاقف ثكرف 4-7 قسرت لكل 0 ينرديمل لاكن كي كلا

 برع ! 0 ضعل,ن ااق هنقو روعالا هلاييس دق لاقو نيدبع ىدحأ انف ةيماتك هل

 6-0 لح نم قيحاأ سانا ىدحا لهو ما ادد لح وسن ىساكاسر

 جلاب ىسبانلا 0 لاعحلا در تراسف ةداوج 0 راع مهوبأ نسيلا
 3 ١ أ 2

 تعب ولا يل فرج نا اهات ليلا .كلم علا اع لاك

 5 3 1! : ّ 1 ا:
 ند ةمادق 6 ١ نبع ايركز نباان ايبد ند ب اددعد لابي نيازريطخلا ند دعنا مناكماوبأ دعسالا ىتاقلا

 تافنصم هلو لئاض هيفو ةيرضلل ا راددلا» نيواوذلارطان ناكرعاشلا يتاكلا رصملا ىاسم عا
6 

 تيار رعش ناويد هلو ةنمدو ةبلك باثك مظنو ىلاعت هللا يحز نيد حالص ناطلسلا ةربتس مظو ةدئدع
 هلُوَق كلذ ني لح اقم قيم كملقك و 8 5د ا |

 ابنع قفكوبلف را. فانلا دش

 ابذهر ا 0 2 ايماكقح 2 ىليع لقبك 5 رك نأ ردقنا
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 رسكب ىدابعلاو ن ريشك ايمو نيعسلاو عيسلا ليقو نيعسلو ناين ةلش رخآلا عسر ر مهش ىف ؤ هثافو تناكو ة 0

 ةدغ مهو ةريحلاب دانغ ىلإ ةسنلا ةنهةلينم لاد فلالا دعو ةدحوملا ا ع دل

 د ا مهم ريثك قالخ ميهبلا بسنب_ىراصن اوناكو ةريحلا .أولزن ىنش ا ب

 اولاق ىلاعت هلوق ف نينمؤملا الروس 1 ةريسفلا 2 ىبلعتلا كاف“ ؟ربغو روبشملا ر عاشلا ىدانعلا

 ككلي ناد نم لكى بيست برعلاو نوللذتم نوعبطم ئا :نودباع انل 0 انلثم نيرشبل نمونا

 ءاححلا رسكب ةريحلاو | معلا قكلل ةعاط لها اوناك منال دانعلا ةرمحلا لهإل ليقف تكلذ نمودهل ادياع

 رذنلا د تناك .ةييدق ةنيادم ىهو ءالهأ 5 ءارلا رتتفو انتحل ّ م ةانكلا ءاكلا نوكسو ةليسملا

 نم هدعب نمو ردنا ىنب دج وهو ى كا ىدع ند ورتيع لام ترغلا كولف نم مم هذاقلا نمو

 كانندو يحل تدرخو ءابزلا 0 مدزالا شربالا ةييذج هلال ورع لبق نم قتيناكو ةئاشداأ

 ىلع هنع هللا قر ٌباطعلا نيريع امان ل ةرشع عبس ةنس ىف اهربظ ىلع مالسالا ىف ةفوكلا

 هنع هللا ىضر صاقو - ند دعس دبإ

 اماطأ ناك ند ,دلا ديم بقلم ىعفاشلا هيقفلا ى نيل لضفلا ى أ ند رص م ند دعس ل هدأ

 ر انذلا فكتم ربتشأو دنع علا كح 3 مث وره دقفل ةروبشم ةقياعت هيف هلو فالغلاو ها 6 زر

 هيماطظنلا ةسردجلا سيردت هيلا ضوفو دادغ كا درو م ةركذ مادك هقلا :رغلا هحالم دقو داضف عاشو

 ةرملاو ةرشع كلن ةنس نابعش رشع سان ىف لزع مل ةيام سيخو عبس ةنس ىف ىلوالاف نينرم دادغبب

 ةنسلا نم .ةدعقلا ىذ ىقركسعلا ىلا جرخو نابعش يف ةرشع عبس ةلسا ىف ةيناغلا

 كاتو لدذلا د ىناعيسلا دعس وبدأ ظئاحلا ةركذو ؛ ةيفدأ 5 ةتقيرظدو هد أوعفتن أو ال هيلع لغتشاو

 ناذيه قا داذغ نم الوسر دجوت م ورم ىلا الوسر قوجلسلا 3 ناطلسلا ؛ ةبج نم انيلع مدق

 اذا كعيبدم ليلا ف : ىتاعيسلا ل ااق لاعث هللا هيحر ةبام سيخو ندرشعو عبس ةنسا ف اطل اكو

 قى دعسأ مان 5 امالا مداد ناكو نبوزف ل اها نم ابيقق تعيس لوقي ثيطغتلا ريع نب د ع 0 دع ردي

 انجرحف انهاه نم اوجرخ!..انل .لاقف..هلاح ؛برق ىف ادشمقو كسا ىف 0 لاق ناذمه ةريع رخآ

 هللا بنج ىف تطرف ام ىلع ىترسح اب. لوقو .هبججنو مطاي ةتعيطف كيهيستو باشا ىلع تفقوذ

 قناف ةانعموا اذه ئلازكد ى ااعت هللا هيحر هل نأ ا ةيكودم ددربو , هبجو مطلب ؛ ىكبي لعج

 ذيسنلا8ذاه نونلاو اهلا ينفو ابدعت يالا 5 نوكسو ميلا رسك د ىنهبملاو ىظفح نم ةقيتك

 ا ميلقأ نم دروس أو 0 ممخرس نم ةيحان ىهو ن رارباخ ىرذ نم ةيرق ١ ىف ةنبرمم ىلا

 بقلملا .ناهبسألابدتلا دعما جب كيش واخت ني“ دويحم+لئانضفلا كنا *ىب دعسا 0-0
 ىيى ذي

 يشتم دمزلاو ملعلاب 'نيفوتضولا ءالصتلا ءابقفلا نشب ىاك ظءارلا لمفاشلا ديقفلا ليدل 1 دللا_ب ناو
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 هلوقت هداحصإ شضعب ةاثرو هللا ةيحر نيناذو تكد

 كابحالا ل ذك ,نوااكب ذانش ىارعلا سس يللا! طدخا
 كيفارطالا ةخهاشتلا كاطظلمور نئال فالا قمرقناو“ةلثمإلا*ةلصمانا
 بارشلا وفضو ىوسهلا ةاكبو . هيلع انزح ثايب داك تمكت
 بارصلا ةريبع دوعلا محر:, ىتح سلاجتلا اندلاع

 لرجل 2 ميهربأ هببأ ف ةيثرملا 5 هذه

 تنلا ملع ى ةرصع دحوأ 0 اكروبشملا ب بطلا ىدابلا قوحسا| ند نينح نس عطس بوقعد و بأ

 ةغلب ىتلا ةيكحلا بئك بوعي ناكو اهيف هتحاصفو ثاغللاب هتفرعم ىفو لقنلا ىف 0 30 نآكو

 5 ا ىةشرف نم دجو ئذلا ناآلا هوبا لعفب«ناك امك ةبيرعلا ةعللا لل انولا

 ءافلختلا نم مدخ دق ناكو بطلا بنكل هبيرعت نم دجوب اهم رثكا ةريغو سيلا, الك
 ىنح هب صتخأو هللاب 00 هللا كك 5 مسقلا ىلا عطقنا مث ةودأ همدخ نم اي

 هيناتك ف نالطت 'قباركذو ةربغ نع هينكي اين"دبلا ىضتيو هرارتا ىلع ةعلطب ناكر وكذملا ريزولا نا

 ل رك 0 ليعتسا روك دملا هسا نأ قلت روكذلانيرولا نأ ءامطالا رعد
 1 دطلا

 نبأ
 قلاعلا لزتملا وحن ةقانلا كت تراس مك

0 

 لاحلا نكح ناكامو تكس | ا
| 63 

 هداوج هيلا بتكف

 لابلا, لالا يسخر :ارورسم تن ريس

 ىلاعلا عبترملاو ةقانلاوريسلا اماف

 نينجا ةهمالفاغ هديناتشنا ككلالجاف

 يلوالا نهتبنلا بنتك لوالا 'ناركذف ةيضفلا هذهر لثم ىلع هش انانكلا «براتك ىر تذقو دفا افلذكو

 باوجلا بتك ىناثلا ناو

 ىينعلا ىشملا نماايجلفا . لارامإ العلل فلا, تيتا

 ينكلا )يت ليضوي .ناونعلا ىلع بتكاف ىلا باوجلا تمر ناف

 رخآىبللافلا .مقعلو ىلاغت هللا ءاش -نآهيباركذ' قايسإ 'بلطلا! ىف ةديفلا كافنضلا هيبالقرملو
 لى
1 
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 ىباو ىعيصالاك رعشلا ظةفرعمو ةغللا ف ثناف لاقف ال لاقف وحنلا ىف شفخالاو ءارفلاك ثنا ده

 ىف تناف لاق ال لاف ايسلبلا» ماظنلاو فالعلا ليذبلا ىباك اك مالكلا ملع ىف ثناف لاقال لاق ةديبع
 سارت كات ةيهاتعلا يارس هل ى تناف لافال لاق ىبح ىضاقلا ىلا راشاو ىضاقلاكهقفلا

 هاذ[ 115:ريخاف انا هيف كلر طن ال نالاانبلا كفنان علا ةفملن مهام كيف لاقال لاف
 00 ابتح نجلا ثيفو دقل ىوطعلل بح ىصافلا لاقف فرضناف ماقو ككحشف هلها
 :طابدلاب_ليشيللا .ذجلا وبا قودلا داعيع انيجانم زكذو هرتط نانرلا ف ,لقتةلويماةكاو قدا
 ةرواتسملا يبا لم ناك صولا ميهربا نب قحشا نا:لصفلاو زيتيتلا هايس لمذا ايانك قو كطولا

 2 0 01 ايم باقعو ع ند فكلاتمو ردع 0 0 نع ثيدحلا ةفذاكا الضاف افيرظ ةر دانلاو

 هيلا بسنو هيلع بلخغف ع 'انغلا ملع 5 عربو 8 ىو ئعيصالا ن 5 بدالا دحتأَو ربرضلا ظبوعم

 رهتشأو كا هنانلا 2| ىلع 0 3 امالإلا لوقي 00 ناكو هنودرقدو مدومركي نا / ناكو

 ريشا دنكلو ةاسقلا 7 نمد طنالاوساثرو زل رتل نسوا( قفا باز فا همناقا اءاسفلا «هالرل ةانعلال
 رعش ناوبدو ديج مظن | تف هلو ريظن هيف دل 0 ملو زها اهرغصأ هنأ 2 ةمولع _ لع تملكأو ءانغلاب

 لا نوره ىلا هبتك ام ةرعش نيف

 ليس ندرئات ام ىلإ ع سيلف "ىرصتا ايل كبلق لكلاب رتخاو
 د ردي ع ناك حو ارت 0

 ليغ لاق نأ ىسفن كثنمركاف "هلهاب ىرزب ليبلا ةاطلا |

 0 0 كا نإ ابضوران اذا .هنباعول ىتفلا تالاح ريخ نمو

 ليلق نييلع نق ايذك قامو" انامز هركل ' نيرت كلا ءاتكل قاطع

 0 ندتفمركلا ربما كارو ىنغل | مرحاوارقفلا ناخا فيكو

 فرعلا اغلا نم ءزجب فلا ىكيصوملا قحسالا ثيار :بلعث سسابعلا ويا لاق ىتح بتكل ارزدثك ناك
 تلقنو ىبارعالا ذأ ل لزنم ع م ل كا 0 3 علل تثير امو قاس الك

 صل0لاقف ةداعف هلز ,اج 0 ىطوللاب زبنيو صفح ىباب نرعي راج اكل ناك ناك هنا هثاباكح نم

 مين يللا صفحوبا ثنا ىل نقيعض ثوصد ا ا 0 كب

 ىف هدلومو 00 ل رخاوأ ىف ىبع دق ناكو 1 0 0

 هعضوم ىف ىنايس ايك منع هللا ىبض تر ىفاشلا م ءامالا اهبف كَ ىلا ١ ةنسلا ىو ضنامو نيسيخ عع

 كاوش لش برذلا ةاعب نيامو نيئلثو سيخ 0 تت قولو ىلاعن هللا 8 نأ
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 نم وهو دا دخب ىلا ل لزتو ةقوت “2 ةدامر نم وه ئيغللا ىوجنلا قئقتابيشلا رارم ند 0

 رعشلااو :ةغللا:ئهو هنونف.ىف ا ةيجلاال ىم !اراكو ايل اذاييستنف انف بلمالعلل ناباش والاكل (تلازلا
 مي رصق ىذلاو رؤيمص ةباورلا 9 اعلا .لها ١ نم ةصامخلا دنع وهو ةقث عايسلاوب 0 0 "واكو

 ند ديحاا مبلل مم رابك 0 ةهنع هتك لو نينا برش 000 1 دنأ ملعلا لها نم 0 ةدع

 شاع دقح 2 لاقو قلنلا للا بتيحاصض كتكلملا ند باو وقعب و مالس نس مسقلا دايبع وام ليدح

 رار نم هينانكلا راغتلا ايبر ناكو :كانم نأ حيلا هيلي ابسنكيب ناكو ةنس .ةرشع ىنامثو امام

 4 شلال ا 1 1 ىبا :قوحيس] :كلانم. لما, نفا لا ةبثك | نم بلةكلو دنع الخلا !يضامشالو
 لل قون 9 ةربغ 0 داداغبد نيتياسو ةرشع كلذ مس فدل | م كنا ميهردأو هيداتعلا وبا ديف

 ثالث 0 ا ايكو 0 باتكي اضيا .قرعبو مييحلاب .ىنورعملا ودو .ثاغللا بانكو

 ارق دق ناكو ا 0 باقكو لبالا باتكو ةلحنلا بانكو ثيدحلا ببرغ بائكو مسن
 لو لاقو ب هلا يح د دولا قلل عيل اعل لاك للا 0 ءارشلا نيوأج :

 6 ً[فوصح 0 0 2 رك 4 ليعسم ىف ع 2 5 نان

 نيناعشلا مول فون لبقو هبف لوقلا مدقن دف ىنابيشلاو فلا اهبنيب ناأر ةدعبو ا رسكي 1
 ملعا هللاو رع م

 للطسالا يناجتالا مالولا" . سدا نكست نت بم رود امام عرب يهرلا نير قحسا ني
 نم ناك ةدامالا نع ىنغاف هتبسنو دبسن ىف مالكلاو ديبار كذ قبس دقو ىلا ميدنلا نياب نفورعلا
 راعشالاو ةغللاب ا 2 نم ناكو انيبد درفت ناذللا 5-5 ةعالخ كأو رويشملا ف ةرظلا هلو "ا ا 6

 دل ناكو اههريغو ر 3 م د رتل اوى رييرلا هللا دنع 91 ند بلدا تدم“ ةدخ فىَورَو ا ذا را انكخأو

 سلج» 2 آي 0 0 ةيطع نير دع لاق مالكلا ملعو هققلاو اهلدحلا# ىلؤط دي

 فصلانب _ىنح مالكلا لهار طظاند ذخأأو ىكض د! ب ند ارهطر قاوف مثكا يلو تاما

 ىلع لبقا مث رضح نم قافف ةغللاورعشلا ف 3 م اكو 0 ساقو نسحاف هققلا ق ملكن م مييلم

 لاق ال لاق نعطم وأ صقت ةتيكحو هيف كترطانا ايم "يح ىف ىساقلا:دللا رع هل'نافف ينبع ةماعلا
 ءانشلا| ىلعي هيلع 0 دق دحلاو نف ىلا تيساو اهلها مايق مولعلا هذه رثاسب م قا 'كانااف

 ل 0 فات ارطلا يلو فعن عماقلا لا ىراحلا:كاق
 5 ّه 3 قحسا ىلع لبقا مث لع بارجلا ىسافلا هللا عا معن ىبح: ىضاقلل لاقف لدجلا
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 نيناصنو عمرا ةنس ناضمر ربش نم نيرشعلاو ثلانلا ءانالثلا ةليل ىوثو رزيش ةعلقب ثلق ةبايعبراو

 ىلع ع هتنرت تاخدو ن :ةيساف لبج قرش دغلا نم 7 ىلاعت هللا دحر قشمدب ةدام سيخو

 دشرم ةماسأ وبا ةدلاو فقىلو بلع ةحراس ءارقلا نب 2 ايف هاد تارقو ناكشلا دبزب ربن بذاج

 نم ةانثملا ءابلا نوكسو ةثلثملا ن لإ تغب نزجشو ف لاعت هللا هيحر ةبام.نسيخو نيثلذو ىدحا ةنس

 فزفرح دكع اهركذ ىتايسو | 3 ل ةامح نداب 20 أأب ةعلق 11 مث ةحوتفم ءاز اهدعبو ابدعت

 لاعن هللا ءاش نأ دلقم نب ىلع 0-0 نيعلا

 ديبع ند رطم ن٠ هللا دنع نس 1 نب دلعتم ند ميهربأ نيسحلا ىلا نب قوسأ بوقعي وبأ

 نب ةرم ند دسأ ن : مايه سس ٌكغيك نب ةرم ند ةيطع ند هللا دينع ذ ثراولا ند بلاغ نس هللا

 هيوهأر نباب 0 كزورألا 00 أ ةرم م نس مين ىب الام د ديز نس كلام نب ةاظنح ند وربع

 ىفاشلا نع كور نسف ىطقرادلا ةركذ م السالا ةئراندحا ناكو عرولاو هقفلاو ثيدحلا نيب عيج

 رود عبد زاوج ةلّسم ىف ىهفاشلار ظان دق ناكو ىعفاشلا باحسأ قى ىقببيلا ةّدعو هنع هللا ىضر

 مداتك ى اعني ىزع صل سا ان تكلذ الروص ىز أرلا جرباشلا ردم حشلا ل

 مامالا لاق رصيف ١ هثافتيعم عيمجو 0 كيد هامصف ”فرع اانيلذ ىفاشلا مامالا كقانما هانم نعدلا

 قحعسا نم هقفارسجلا ربع امو نييلسملا ةيبأ نم ماع اندنع قعسأ هع هللا ىضر ليتح نب ديحأ

 5 هتظفح الا طق ا كثيعيس اهو ثبيدح فلا ةباين ركاذأو كلن دح اغلا (ريعيس طظفحا 0 لاقو

 ع ماشلاو نوسلاو قارعل اوزراجلا ىل /أ لح دق ناكو روي شم كديسم هلو هتيسنف طق ع ثض.ظفح الو

 لا ةيمس كد و كدناكو ىذمرتلاو ماسمو اعلا هدم عي هتقبط ىف 1 نعق ةنيبع نب نيفس نم

 نكهلا ةليل ! ل اند فولو لك م ةريع رخآ 1 3 نكسو ةيامو نيتكسو سم ليف نبلاسو كبل دقو نيئسو

 هللا ذيحر نيتيامو نيفلثو 2 ةدَس ليقو نايث يس كسل | ل قو دحالا دقو ا د لأ نابعش نم

 .ةنكاس اهتحت نم ةانثم ةآي اهدعبو ةحوتقت واو مث ةئكاس اه فلالا دعنو ءارلا رتفب هيوهارو ىلاعت
 6 قبرط 1 دلو دل كتكلذي ُتعَل اين يلا ميهربأ ن مسجلا ى قا ميدا عقل كا ءاه امهدع

 كب اسم د اضيإا هيف لبقو:ىقدر للا قفدجو هناكف 58 ةانعم هيوو ؟ ةأر ةيبسر اغلاي اب قيرطلاو

 كل ليق مل. نآسارخ ريما رهاظ نيردللا دنع يل لاق روكذملا قعسا لاقو ءابلا سنفو واولا
 06 فق دلو ىب مارس ١! اببإ ملعا تألق 0 ل لاقي نأ ةركن لهو اذه ىنعم امو هبوهأر

 راغب دلعمو ههركأ بثيسلف انإ امأو أذه ةركبإ ى : ناكو قيرطلا ىف دلو هنان هيوهأر 5

 ناوتلا نك ليلا اغلا منفب 0 ف اهدعبو ماللا منذو ةيجعملا ءاغلا نوكسو ميلا
 ممل ند ن هيلا بسب كلام نس هل طح ىلا ةبسنلا ةلد مال اهدعبو ةدحوللا ءاعلغلا] ااتنفيو

 ىذورور4لا قرف لوقلا 0 دق كرورألاو
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 ةيردنكسالا ىلا رفاس ىفلسلا تام او قوسلا تقو ءاضقنا ىلا ةدنع نولازيبالو غابت ىتلا بنكلا
 ةهّيحز ابنفارقب ع نذفدو رصيب ةداهتسو عيس ةةيررعإلا 22 در رش نم رشع سداسلا حف كاتو هتك عيل

 هفعض قصي ةعطق َْن م كقلم نال و ةلاغ هللا

 دكا مل 5 اسنكاسارا| مطح دعب نم اًيلق الح نع ككل فت*ئضل بتجعاف

 ىهودبلا ةرئأ اهلك تاسا نعءان اره دشرم هيأ تلا انك نانا اما هناوتد نما

 توكش مينّيكش تدَحا ولو ىو لدا نول د مكشا امو

 تيوطناف مهاذا قلع ثيطك :ىداؤف مصر 5 كدا نادإ

 تيار الو تعيس ام ىبناك ايلا قط يلع ثحرو
 تين الب ثرخإ الور عادسص ممن ا اين ذل 60

 ثتيلج امو هونج ام ةفيحص ودبنو اندعوم رشصح 0 موب

 ةقرلا ةباغ ىف ايدو 5 الغلو صغيرا :هتتانكا كلم نفاليعك منوولاو 5 اذه:ىف ناتي هلو

 تل يح 0 عقر ىببق للا قار فلا ملا ىكش

 ىصلار ازجلاب 0-2 دبع نب  ىبحا نسحلا وبا بيدالا ى 5 ركذبب ٌشلاب ئشلاو

 ىنغلد ايلف لاق تيدر دكلاب 0 برج هيلع ربظو ارب ا ا ايش ناكو او رصم ء يد ضعب 0 ةيشقنل

 هلا سك اككل د

 كتيكنتلا نسل اخ بحجم نم, ءاعد يريذالا ديلا احنا

 ثفراكلاب ةكدفدل كدر انلا نم ةقيرت قو عيش تنا

 ننو اهبئلامع لاقو هسرض عاق دقو هسفنل روكذدلا دقنم نشا زيشالابأ نيمالا"طحأ قرم ةعفلقتو
 رلى .ارغل نفك منا ا بيدرغ ىنعم وهو طالخ رهاظي

 دهنجم» ىعس ىعسبو ىعفنل ىقشي هن مااا سا

 دبالا مقرف اثفرتفأ رس ظانل ادد نيف انيحاصت دم ملأ مل

 ىدحا| ةنسرفص ىف هنيقل وخ نابحي دعبل : ىلع بشار كاليقل ,اذبأ ىنايثا ثنكو بئاكلا دايعلا لاق

 ليو زكا يس ةرخالا قكداليح ذي ,ىزع 0 عاملا دحالا مي لاقف ةهدلوم نع لاح نيعبسو

 4 1 ١
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 ديوم بقلملا ىرزيشلا ىبلكلا ىنانكلا دقنم نب رصن نب دلقم نب ىلع نب دشرم نب ةماسا رفظماوبا
 ةديدع فيياصت ه هل مهناعج اعجشو مهئايلعو رزيش ةعلفق باحصا دقنم ىنب رباكا نم نبدلا دجم ةلودلا

 درو نم ةليج فك هيلع 0 ليرا كرات فق قوتسملا نب تاكربلا وبا ةركذ:بدالا نونف ىف

 قفمد كح هيلع ءانلا دعي لاقر ةديرخلا ىف بئاكلا دايعلا ةركذو ةرعش نم عبطاقم هل دروأو اهبلع

 مايا ىلا ميظعتلاب هيلا اراشم اًرمْؤم اهب ىقبفرصم ىلا لقتتاف ميركلاب ر ادلا وبنت ايك هب تبن مث

 م قاف انك ترد ١! نامزلا ةامر مث قشمد نكسو ماعلا ىلإ كا ملاسلا

 لاق نينايثلا نواح دق عب ود وهو ةاعدتساف قشمد ىلاعت هللا هيحر د نامل اكلم

 نسحاف رالسلا نب لداعلا ذئموي ريزولاو ظفامحلا نب رفاظلا مايا ىف ناكرصم همودق نأ دايعلا ريغ
 ضاديشرلا طخ هك از اداح تدجو مث تلف هتيجرت قف حورشم وه ايبسح لدف 3_3 كي هيلا

 ةبام سيخو نب ءيرأو ا 00 هيتك ع هيلع .تسثاكو نانجلا بائتك 0 2 ىلا

 كانهرضح هنا ىنالخاال ذارالسلا نب لداعلا لتق ىتح اهب ماقاو همايا ىفرصم م وكف
 ةنم تثلقنو 0 0 0 دير 0 ك3 وح وم نبوزج قرعش ناوبد دلو هلئق كثكنقو

 ا 2 م ىلع 0 ال

 ةراد 96 دقو 0 3 5 ىق هلم تالقنو

 رادقالاب رارقالا ىلا ارق. .انقوست فيك ماتالا ىلا رظنا
 رانلالب انلخاردع ناكو اان ءاور انه ةطقاهسبلط نبا :دقرأ انا

 :قودعوم ز1ذ رصين“ هل كنناك كتتكلا لالد ىقرصلا ةروص نب هيجولا نا ةعقاولا ةذه بسانب اهمو

 ىرعملا يعل + نباب : نورعملا ل َن ىلع نسحلا ودا ككللا ش هن' ليعف تقرتحاف نسحلاب

 7 ةاقولاو رادلا ئرضلا؛لصالا
 نضتي ج جرام اهيفرانللو ةروص ساراد تنباع دقو لوقا

 مَرْغِب ربات 0 ا شوابم نم هلصأ لام لك دك

 منبج هتاطتسا انإ مدس يع لارا لا رسالتمو

 ربابم 2 هللا هبهذأ شو اهم 0 باصا 0 ماسو دو ةيلع هللا ىلَِص هلوق نم 1 اي تقيلاو

 م 00 ا ا 6 ماا و ةروص 1 فقوقرعلا 5-8

 مهبلع ضرعنو ءالضفلاو ءاسورلا نايعأ ءاعبزالاو دحالا ني ىف هدنع عيتجبو ككلذل هراد زيلهد ىف
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 تاع رك داتعو ني دلاوزت لداخل كلما ]كنان فك ناب لورد نحلل لل لفعل
 هدأ ةافو دعي لطرلا وكذا قيدلا رون "فعلت فرك قادكلاو لك كاهاذلا ءاك 1155 لذاك
 منح 0 مامالا بمهذم ىلا 0 د افر اع اكل ناكو ككانه روكذملا برانلا ف

 57 4 ةردم دجوب نا لق 0 ةيعفاشلل ةس دم ىلبو ةأاوس ىعفاش هتيب ىف نكي ملو هلع هللا

 هتيرن 5 نفدو 0 ةنطاسلا راد ىلا هد 0 هثوم متكو رصيب ةفارحلا ىه مهد ةرابشلاو

 تر دوعسم نيدلازعرهاقلا تككللا اه نيدلو نقلخو ىاعن هللا هيحر الروكذملا هتسر ديد ىتلا

 كنز نب دودوم نب دوعسم نيدلازع ايهدج ةيجرت ىف ناروكذم اهو ىكنز _ نيدلا دايعروضلا

 كانه جورشم وه ايكر ماقلا ثكلملا ةدلو ةدعب كما ماقو ىلاعت هللا ا 0 0 بلطيلف

 ةيايكستو نيقاث ةنلس يف اببكلمز لاصوللا ىلع ةيسلغن ئذلا قول لئاسفلا  نيداردبر بالا ذاتسا
 بوطشملا نب نبد دل دانيع ةيجرت ىف ةروكذملاوهو لقتسا , 5 اب اًمئآن لبق ناو و5 قرات اضمر ربش رخاوأ ىف

 هنع ىورو لبوطلا ديهح نع ثيدححلا 0 قرصبلا ءالرلاب قهابلا + نايشلا جس ني رهزا رك |
 ميجف اندم رهزا اج اييلو ايلف ةفالعتلا كنت ىا "لف زل رثعجل ابا ماتو راع ىاردلا لك
 رمالاب 5 0 لاق كد ا ام روضملا ا لاقذ هيلع ملسو ماعلا هةيولك مج ت 8 ُك لدص تق روصنملا

 لباق ىف داعو صيف ىلا ندق“الف' ءانهلا ةفيظو !كيضقا لق اهل ازلوقو زانيذ" فلا: هوطعا روصنملا لاقن
 ا لاقف ى كى ءاحارام:هل لاقفاهبلع مل ملسو سلجملا كل لدم ى .ةيلغ لخدف هيف

 ىناف ّنلا دعت الف ةدايعلا ةفيظو تيه دكر رار اللا |انفاذناع بعسل
 كبعيس لاقف كك , ءاجاام سلجلا كت ذ لدم ى هلإ كاقف لداق لف داعَو ىضيف ضارمالا ليلق

 2 نا هب هللاوعدأ ةنس لك ىف ى نأ نايتسم ريغ هنا اذه ايدل لاق كك نادل كيت ع

 مح قونو ةيامو أ 2 008 ةحس هندالو كناكو روب شم تانك عئاقو هلو ىنان ثتنأو ىن :تان

 كا ل ءازلا نوكسو ةزهبلا يفي رهزاو ىل لاعن هللا هيحر 1 0 0 ثلث

 عيبا 0 كفل 500 0 نيسلا نفي اتسلاو ملع مسأ وهو « 3

 ا 1 اا ةيمالسأ 0 ا د رمهشا ن ىف «لطلا لا

 ل ا ل كر ناوزغ ند ةبتع ى دب ىلع ةرشع عدرأ

 اور احا اهناو الار سكب ا اق'ءابلا"اوف دخن ذاف ةرخزلا ةر اجلا نرضبلا-دالبلا انيستا مزجت
 احكلا ىنهلاق 8 نا ةراجلا اضيارصبلا تكلل دل ىرع هته
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 ةينارفلا ةريزجلا دالب ىلا اهجتوثو ةيايعبراو نيعستو ىدحا ةنس لاوش ىف اهبنم ةذخاو ركاسعلاب رصم
 ةنيدم ىزاغ ليا نيدلا ميد ةدلو فكلمو ةدالوأ نم ىلا نيدرام ةعلف بحاصو ركب رايد اكلمو

 قرأ نب نايكس قوثو دادغب ةيكنحش ده ناطلسلا هالو ناكو ةيام 0 مدحا ةنس نيدر

 قترا ناكو ةيايعبراو نيعستو نايث ةنس سدقلاو سلبارط نيب ةارغلا قيرط 0 ةلعب

 مضبوهو ىلاعت هللا همحر ةيامعبرأو نيناسلو ع عبرأ ةئس قوثو دابنجاو دجو ةداعسو ةمزع اذ اف دج 5

 ناكلا نوكسو از را ا لان اهقوف ىم ةانثما ءانلا مضو ءارلا نوكسو ةزيهلا

 ءانلال دب ناكلاب كسكاوه ليقو ةدحوم ءآب اه دعبو ةليبلا نيسلا جى

 ءابي كولهم ناك ذا ل لاقي دادغبب ككارئالا مدقم ىكرتلا ى :ريساسبلا هللا دبع نب نالسرا ثراحلاوبا

 همدق دق ناكو دادغبب هللا رماب مئآقلا ملا كن يح ىنذلا وهو ملعا هللاو ديوب نب ةلو دلا دضع نب ةلودلا
 هنياهو ةرمأ مظعف 0 50 اب رؤمألا ةدلقو كارثألا عيبجت ىلع
 0 مديبعلا رصنتسيلل بطخو داددب سم دجرخاب مالا مايالا ىلع جرخ مث كولما

 دا يما !يقعلا ىلحملا ع نب شرابم ثرحلا ىب ) نيدلا ىح قرعلا ريما ىلا مئاقلا م امالا

 أذه دعب روكذملا قوجح اسلا تكلف: اج ىنتح ةلماك ةنس الدم هيلا جاتحت أم عييج) ماقأو ةأو 00

 عسل ا هذا مويلا لثم ىناييبلا هلوخد ناكو دادغب ىلا م اقل داعو هل قو روكذلا 0

 ريس اب نطل بع هلق ة يهتم هنصفو قاقتالا تس نم فكلد ناك ليك لك
 0 ىذا شع قداح .ء :اثالثلا موب ىييظعلا نبا لافو ةجلا ىدرتع سام 0

 ءآبلا تفي. ى ا ةلابق بلصو دادغبب هسارب فيطو ةيايعبراو نيسمخو ىدحا
 ةذه ع 1 اهدعبو ابتتحت نم ةانثم ةنكاس ءاب, مث ةروسكم ةلمبم نيس ىلالا دعبو ةليبلا نيسلاو ةدحولا

 0 ريشلا اهمو ىرسف نيرغلاب انيلا ةسنلاو اسف ةيرعلابو اس اهيسنا سرافي ةدلي ىلا ةيسنلا
 انيلا ةمنلا ف نداقي سران لدا اضيإ كرش 1 لابو 00 0 قتلا ى

 دام ند نع نب 3 0 بيدالا 0 ا 0 د اذكه م ىريساسباب 0 هيلا
 عسن ةلس رفص ىف ىلجملا نب شرامم ريدلا كامو 00 ةدابز ظفللا اذه ىفو ىساقلا

 نب بعش نب نابق نأ ثيكع نب أ ف اجلا نب شرابم وهو 3 ةلس نينايث زهان دقو ةيايعبراو نيعستو

 ىلاعت هللا ءاش نأ بيسملا 0 دلقلا ةيجرن ف ىنابس هبسن ةيقيو انبملأ نب وربع نب رفعج نب دلقلا

 نب كر نيدلا ذايع نب دودو نيدلا بذق ند دوعس.د نيدلا ّرَغ نس ءايثإ نالسرا ثراحلا ود :أ
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 برقلاب ةريبك ةنيدم ىهو ليرا ىلا ةبسنلا هذه مال اهدعبو ةدحوملا ذابلا راو ءازلل وركن ؤيالا

 ةقرشلا انبايحأ لد الولاد

 ىناهبصالا ملا نب هللا ةمه نب دوم ند ىلع نب هللا دبع نب دهم نب دماح ند ديحا رضن وبأ

 ناك ىلاخت هللا" ءاشانلا ةركذ"َىَتاَينبو ىنانمضالا بنناكلا-دانيعلا: مع'“نوتسملا لا ازيزع تفلكا
 هدصق ابف اًمدقم لزب. ملو يبعد اودلا ىف ةيلكلا انما وردا ديك اسيئرووكذملازيوعلا
 انيكح ند ديحأ ن نسحلا 3 هدأ لوقي ةنقو مدزئاوج نسحأو ءارعشلا ذح لمعو تاجاحلا وند

 ةديصق اح نمرو وبشملا رع عاشلا ىدادغلا

 ةعاضب زيزعلا لام نم لائكنل مكباكر قارعلا وهن انن اوليهف

 : ى ةروكذملا ةيئاملا تانبالاو نادم هك ةركذ مدقملا ىقناجرالا 2-03 نب يا رك 21 داقللو

 هب رعتفب دايعلا هيخأ نأ ن 28 ردكذلا نيدلازيزع اهب حدي ةليوط ةديسق ةليج نم ىه هتيجرأ

 ءانلكلت لي دق درع ناطاملل ةارتلا نوم ع رشا ق*ناو ةغبلاو تكا ةدركذ ”ةقو ًارلتك
 هاشكلم نب رجنس نك ال ا قوجلسلا نالسرا بلا نبا

 ف دجوت ال ىتلا بئارغلاو يحتلا عاونا نم اهزابج ىابعم جرخ اهب هيع هيلاطف ةددع تتايف

 ا 0 هنال اهنيجص ع د ديشي نأ 0 دلازبزع نم ا دوه اهدحف كولذلا قار

 ابن سم قكاذ ذا هل ةعلقلا كناكو تثيركت ةعلق ىلا ةريسو هيلع صضقف ةنارعلا ةبج نم هيلع

 ميخأ نبأ ركذو ىلاعت هللا ةيحر ةبام سيخو ندرشعو 0 4 ككلذ دعب هلئاق مث

 تت 4 ةيايعبرأو نيعبس و نيتثثا ة ةلس ناببصاب ةدلوم أ : ديرْخلا ف انك بئثاكلا داهغلا

 مج ناريمالا ن راك لكف ان هنا بنا :اكلا دايعلا رك كذو دادغن هضق ناكو تثيركنيب ةبايسيخو نيرشعو

 اهرؤتلا ( لونك وكلا ةعاقلا »ف كرش يدل طك وخر نيدلا ح مالم ناطلاة بأ تنير نيذل)
 اهانعم ةيهجع ةظفل ءاهلا نوكسو مل ماللا مضو ةريهلا 0 هلاو عاف دل ىدجأ ايف هنع اعذاد ايهنأو

 ةداعالا 0 1 نابع طق + مالكلا مدقن دقو ناقغلا ةيدرعلاب

 راس مث .لبجلاو ناولخ ىلع بلغت نايكرتلا نم لجر وهو ةيقترالا -كولملا دج بستكا نن قثزا
 ا نت دج ,ناطاشلا نم ناك د2 نب دهم ر ضن ىبا ةلودلار غفل اقرافم 1

 ا قوجلسلا شنث 3 ةلودلا جان ذ ذبح م : بدقلا كلو ةبايعبرأو و نيعبرأو ع سلا وأ ا ةنس ف

 0 د 0 دالون' هيف روك ذل خيراتلا ىف قرا فوت الو ىل لاعت هللا ءاش نأ ةرك

 ىلاعث هللا ءاش نأ ةركذ ىنالا شوبجلا ريما ةاشنهاش لضفالا امهدصق ىتح هب الازي 1 قرا 0
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 نا ةلاسو حالضلا ىلع لخدق لداغلا ع ١ 00 نيددلا قياس رثافلا فكلبلا فو ةلالخا

 هتيحر مهالونو مهر بف و هرقتفأو وفعلاب ميهلب اقف امش

 كلنا كف ةياهتس م : ماشلا لحاس ىلإ ةيلقص ضاطر هربنالا ليسو د
 اكلا ككلملا ا كا دعاوقلا ررق ايلف اًلوسر هيلا حا الصلا لماكلا

 هل 3 ىلع ا مدج ملس هناب روربنالا ميعزلا ف

 هلايش محل تكاذل نلكايلف انكان ضرعت ناف نيييلا برش

 ةرعش نمو

 لاكدلا ةفاسم ككيلا اوعطق مينا ملعاف ثكينب تير اذاو

 لاحرتلل ءايالازمجتو ميا لحم ىلا نوئبلا لصو

 هل انباهتصإ ضعب' ىندشناو

 رفسلا ىف توملا معط تقذااذا الا . هغلبت ثسل نا هلوه نم ككيفكي

 ا لاق ةبرصملار ايدلا ىلا نقاشمد نم اناتك شم دلار عاشلا نيذع ن : د نيدلا رس هيلا تبتكو
 تى

 اك باتكلا ادد نإ لسلا مجرتملا ىوعن لأ نالذع ىن نس ىلع نسحلا وب :| نبد ىلا فيفع انيحاص

 هلوا و هيلع ةيصولا نينتو هدب ىلع ||

 ؛ صابح ان بئاؤن اعسقبف دققا+ لول ابللا نم:كيقلاام ككلقا
 ايازرلا ثنع نم قيفد فيكو حالصلا دجو ىرب ام ضير

 ايلف وللا دلعو ةدنع ةلزنملا ىلاع ةمرحلا ر رفأو ل !|1 امو و تييود ناويدو رعش ناويدروكذملا جالصلا

 للا لا -- نم برقلاب ركسعلا قف ضرم ةمدختلا ىثوهو مرلا دالب لماكلا ف

 نفدو ةياهتسو نيثلثو ىدحأ ةلس ةجلا ىذ نم نيرشعلاو سماخلا ىف اهلوخد لبق تايف اهرلا

 5 نارح باير ةربقيب اهر لار ماظن نذدو دححلا ىذ نم نيرشعلا كيسلا موب كرام ليقو اهر رهاظ

 ةنس نابعشر ا قى ىرغصلا 5 ككانه ةيرث ى هنفدف ةيرصملارايدلا ىلا ككانه نم ةدلو هلقن

 هل ىلاعت هللا هيحر ةنس نينس هنافو مج ةريع ريدقت ناكو ةرهاقلاب ذسوب تنكو ةباهناسو نيئلثو عاد

 © ىليرالاو ليراب ةيام سيخو 0 نيتنثا ةنسؤطجالا عيدر ربش ىف ةدلوم قرات ىلع تفقو
١ 

 رمل ةديكد
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 اتيقالث ةليجلا لذي ىثارنلا "باي: ىف ىءاللا ,مايتويا هركذددقو معصم اذهر الر الكا دنازغا ىف ةيزؤلا
 ار كاسأ

 ايحرتت نأ ام -- هتيحرو مصاع نتا نسل د هللا مالس 9

 الب ككالي ل طيس نعزأز اذا ا ضرغ دكر داغ نم ةيحت

 ام كك تك ناينب لل دحاأو ككلد 0 سيق ناكايف

 انا ىلا ككلذ ىف سانلا هعبتو حاكتلا نم ةفنالاو ةريغلل ةلهاجلا ىف ثانبلا دو ىم لوأ سيق اذهو

 نيسيخو عبس ةنس نابعش ثلاث ةعيجلا ةعيجلا موب قوت ةنافر روكذملاولول نبد دلارديريمالا امأو مالسالا دلطبا

 ىاعت هللا هيحر ةنس نينايثر ادقم ةريعو فانه تيس اند نفدو لصوملا ةعلقب ةياينسو

 حالص فلا فير جا ناطعق نب رباج ند دع 9 نابعش ند كسلا دبع نب د ديحأ س اعلا وبأ

 يلا ا نيل هطخ خلا ظكلملا دنع اًييدايحلا ناك. لبراك زيبكتلاتبت .نمروعو نيدلا
 ةيايتتسو كلذ ةلس ق 4 ماشلا دالب ادصاق ابنم جرخ هنع جرذا ايلف دم دلقتعأو هيلع ربغتف ليرا بحاص

 ند كريغللا ىكلإ |: ةنادكب 0 اف لداعلا ككل نب وبا مدلا ا رداقلا ككلملا ةيحص

 ىلا م لقتنا ثيغلا قوث اهلف ةدنع هلاح ثنسحو لبرا نم هفرع دق ناكو لداعلا ثكلملا

 كتخاأو هيلا ةريغ غ لصي مل ١ ام ىلا هنم لصوو ةدنع هتلزنم كتيظوف لم كلا تكللا مدخي ةيرسلار ايدلا

 ةالعلا طفح) "ا 0 ةلئسح تاكراشمو ةماش ةليصضف اذ حالصلا ناكو أريم . هداعحو دنأو اخ كاد

 ليماكلا فكلألا نا م فكرا دع مدقن هدو 8 تكعيبنودو ترو مظن هلو لازغل | مامالل هقفلا ىف

 علق كل ةريسو يلرفلا ةلابق ابق ف5 ةروضاملاب وهو ةباهتسو ةرشع نايث ةلس 9 ةنس مرحملا ى هلقتعاو هيلع ريغت

 ندرشعو كلن“ ل ةرخالا عيبر ريش ى ١) ةلاحلا هذه ىلع هيلع اق اقيضم لاقتعالا 0 كرا ملو ةرهاقلا

 لاسر ةييحتساف ليا م كاكللالا دنع هات اقلا سب ى ! هالماو تيبود جالصلا ليعف ةياهتسو

 فئالاو ىسالاب ىتامز تينفا ىفخ تصلا ىلع ككينجت رما ام

 ىفلنالا ثتثدرا اكو. ةكضصعش اشم دقلو ىنذردقب تصف اذ انكم

 هلوق هصالخ بسس ناك ىذلا تيودلا 0 0

 تودذ كالفاجك ىلب نيد لاح ا( كد ت د) تشم عنصأ

 د 0 ا عم سول كنا رم ب وسم < 4
 ح

 مع ىلع ريغت دق لماكلا فكللا ناكو هيلع كتناككايم نيج ار كل الإ ةدنع ا فكوذاغ 0 ايلف
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 تانيأ يك نم قردحتلا انف ند ذوخام ادهو

 كفالاوءلظلا/نلعاانزلكن قكلذل هالرشا' كعضرشلاهلا الوحابر» فااهضأ
 فكنا علا لييجلا ربل ءلادب لآف ةهرب نجسلا ىب ربصلا لييج ماقا

 لئاقكإ ا نهر 4 :كابارو اي نفقا ةنان يا ا سيخ لس نشل داع دل كفار

 بولطشملاب نزورعم ا 3 ءراكهلا يح أ ند ْئ لع نسحلا ابا ند دلا فيس ريمالا نأ لضافلا 0

 نأو هكا سابعل اعلا ضأن ند كال دا ةدلو اندالود ةربدغل ند ددلا جالص رسصانلا فككلنلا 0 :

 قناكلولاث زيتا 002 ادد عن ساتلا »0 ن1 ب وب ا
 اهماثل ن م ةعلاطلا ةرغلاب انررسف ؛ قيرطلا ىف ف ةنمدلس وللا بثك رئاسلاو <« قيفوتلا كع لالا

 3 راطاسلا ن اف بوطغملا نيدلا ف هس كلو, انماو 2 انمايكأ ى ةيفابلا اةريثلاب الرسملا أنعقوتو

 اش نأ هر ةركذ ىل 0 شوفارق ن ككل ا هه عا انهلغ“كاخ“ انإراكع' أ هذ هبثر دق ناك نب ددلا

 وهو ناطاسلا ىلإ لصو ابنم صلخ الو اهلك اند 20000 قحاب لزب ملف قلاع هللا

 نعد دع راع ل اوال ملا فاجر ليسو ميلا م 7
 ناكملا ىل لخأو اًييظع ار ,ورس هد رسو هقئثعاو هيلا ضينف لداعلا ككلبلا ةوخأ ةدنع دعو ةناغلا ن اظل داو

 نامت ة 3ك لوس مم نيرشع ءلأو سداسلا ن رست لأ ا ندد دلا كويس ناك و كذاك ةاييول وط هعم ثدحتو

 مياتك ىف ىن :ابنصالا بنتاكلا دايعلا ةرث 5 ىقاعت هللا مديح سل ملدا يام سيخو نينايثو

 ثرلاثلا 3 0 1 نيدلا جالصأ وبس ةنانك قى اد نب 0 ا لاقوة ص ةاثيلا) قربلا

 نوستلاب هيلع لَ نأ دعب ةر 0 در كيرلا رطل اال رع ذل ةلسلال ل لاق هع نيرا
 مج

-_ 

 ربخلا درو لضافلا ىضاقلا طخب تباروازغ هاكر اسيدل 1 د.ةياعأ يلع فكلذ اكو ريبكلا ءرمالا
 نيرشعلاو ىناثلا دحالا موي هنافو تناكو 2 تبكو تاركألا ريما "بوطشتلا نيدلا“ يبس رثخالا-الافوب
 ا ن ب ناكو رايد فلا ةيايثلث اه س 15 اق 7 ةزبخو سدقلاب كسلا نم كا نم

 1 دلاو موق ناش دد مد كويل جا ها دك .,امهيبسف 2 يام نمد داجأ انطوت 0

 ةنويست اوتاكو ةيئرمبلاول ءو ةلرنملا ىف ة هينادب الو هيهاضي دحا ةيحالصلا 7 اغا ف 00 ملف ىضقالا

 وجو ةسايحلا تيب هبق 0 0 كإ اذد موق ن راش هدد مدتو هاد وذو كلق م ) هيلع أم ض

 نم م دق ىذلا ىيبيتلا منع 3 سبق ابد اثر ىنل 3 | هيلا ند 58 دبع ةيلرم 0 نم كيببلا اذهو

 ع لاقو ملسأو ةييهلل عسن د 0 را 0 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةيدابلا

 لهال تسلا 1 ثدوبسلاو ملحلاب أروبشسم القاع ناكو ربولا ل لها" ديس اذه ةقح ملسو هيلع هللا
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 . 0 و 5 8 4 1 5 3 | 0 ١

 ا دجحلا ىذ نمرشع ن.اثلا وهو م رو دا ا ةرهاقلاب ةبايعب رأو نيتسو
 100 . آي ك1 | عكا 0 3 6 نا

 نيعسلو سيخ ةنس رعص نم تثيعب هليل ةرشع ثلعثل ءانلثلا مول رصو) فولو هبايعيراو نينايثو

 دنع نب !ءاجيهلا ىلا نطمح نب نلف نفحلا نأ نددلا قيسرتمالا نت ديحا نايعلاوبأ

 ييوطشملاو عفدلا دانيغا ببقلالا اينوطشلاب ناب نوزعلا :يراكهلا نابررخ) نب 0 نب هللا
 ادودعم تكولملا دنع .ةمرحلا رفاو ازيبك اريما ناك هبجوب تناك كا نهي كدر لبق انيفآو هدلاوز كل
 كوله هبابث نفل الواجش نب 41 ل دوجلا ربزغ هّيهلا ىلاع ناكو مهن دحاو لثم مينبد
 ناف ةيحالصلا ةلودلا ءارما , نم ناك اهركذ ى لا ةجاح الو مهيلع جورلا ىف ةروهشم عئاقو هلو
 نيلثلا قلافت لله هيحر نيدلا حالص ناطلسلا ابنم دصرا دل ا اذان فتاوي ان
 دكا ناك احب ىلا 2 00 وكدا نيد يلا داع ةدلو عطار سدقملا تيب ملال

 لايمد ضني رار نأ ىلا ةمرحلاو هاجلا مئاق لزت ملو تبر راكلا دالب نم عالق هد

 لاه كتلاو ةيرضلا راب 5 نعي كيمغن إف ل ماكلا تكللا ةيحيرت ىف فكلذ قصيرش دقورتشب وان
 ا بنسو لصوملا نيب ىتلا متعلقلا روفعي لتي رخالا عيبر ريش ىف رصوح نا ىلا
 دايقنالل نعذا نا ىلا هنيظيو هعدمت د ملو لسوملا بحاص تككانا ْولْول نيدلا ر دب ريمالا هلسارف
 ةرشع عبس نس ىف تكلذو طيلع ن مل : البق اب ماقأو لصوملا ىلا لقتناف ثككلذ ىلع مل ىلجو

 ىلا اًبرقن كامرا ا كليا نب نيدلارفظم نفرشإلا بكلملا ىلا هلسراو |ةيام ثنو
 طع (ةقطر نرخ معلق ىف فرشالا ككلملا هلقتعاف هيلع ناك ةعفدلا ةذه ىف هجورخ ناف مبلق
 5 مدايتو ةتيحلو ةسأر ىف ف 0 هياددإ ف نسحتلاو هيلجر قى ليقثلا ديدحلا نم اديدُس اقييضت

0 1 0 2 
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 100 نم ضعب نا ىتغايو ريغص اناو هنقو ف كلذب عيسا تنكو لبق ام ىلع ريثك ئش ليقلا

 وهو ءانعم فى تيدود نرشالا فكان لإ تفولأ تكل دق 5 تكا هنم دعت

 فكدلم ةناعالد تولت نسم قرن اذا ككلفراد 0 ل ماودب 00 انهت

 ب كلومالا ن 1مل لا شل ش3 نا قى بنوطيتلا نبا كككولمم

 ”دايتسو# 5 نع ا 0 رخآلا عيدر ريش ف لاقتعالا .ىف قون نأ ىلا لاجلا ثكلن ىلع ثكمو
 ا

 ىلاعن هللا هيح 1 اهم هتنفدو اهيلا نك أرح نم هتلقنو نيع سار ةنيدم باب ىلع دَمَق هتندأ ل دو

 عدو تبدود ءانذالا ضعبد هيلا 1 نا 3 ناكالو ككانم ةربق تبارو

 نيب احمر ىكسما نف مجشا اي“ نيدلا داع تلز ام ديحا اب
 أ

 نيلس 0 6 ماقأ دق فسوت ام منج 1 كتالئلك 3" سب 0 ال

 1..تح 2



4 

 لون اورسم ةفيلخخ زئزو ناك ةروهشملا اكيئابصتلاو لئازلاو علا ناوثدلا“بتلحلاطق ىيرغلا نداب
 ةربزو 0 مج نسر ص ونأ ل اودلار خش ازهاللو نجر مي رزف درو هكادنل] رصن فلز فال ع مد دْنَح

 ىلا ةزاطوا ءاضقو هتداغس ىلغ لزب ملو ىلاعت اللا اش: ىاايهركذا نانو اف لت ا ىلا لقتنا مث

 هقديحملا عماجب نفدو ةبام ل و نيسيخو ثلث منس لاوش 0 نيرشعلاو عضابلا فق قول 0

 نتعب اع نكات هذ دحملا عماجب ةقصالملا مبب ةفورعملا ةبقلا ىلا لقن مث ىلدسلاب رصقلا ىف ليقو

 نار افايمو نلاعت هللا هيحر هيام نيعبرأو نينا ليقو 0-1 نيسيخو سنتا هئرامأ هع هيَ

 اهدعبو .ةليبملا لادلا فو ةالالمل] اجلا نوكسو ميملا مضي ةثدحملاو ابطيض ىلا ةحاح 70

 ةددشم مال اهدعبو ةلمعلا كادلاب اانا الهلا ا ننسلاو!!زيقرافايموهاظ طابر_ .ةفلفمرلا
 0 كتكلمو مثاوق ثالث ةانعم ىجك 0 وهو مئاعد ثالث ىلع ةينئيمرصقلا ىف 3 ةبق 0

 رصن مسقلاوبا نيدلا ماظن

 ني رزعلا شر زيزعلا ى ل مكاحلا نب رهاظلا نب رضنتسملا نبأ ىلعتسماب ثوعنملا ديحأ مسقلا 0

 نيعلا ل 20 و كل كاكا نر 5 دسع قدنللا نب / 1 ا مضت

 قو ةيماشلاو ةيرصملا رايدلاب رصتتسملا هينا دعيرمالا ىلو ىلاعت هللا ءاش نأ هيف نالتخالا ةيفيكو

 ةمماشلاةد البلا تكيشقناو 0000 ردم رثكأ نم تعطقناو مهرمأ لعضو 3 زؤن قلرخ | ةسادأ

 ين ةدحقلا :ئذ«ىةيكاطتا (لض:اولزتو ماشلا اولخد مهناف ىل لاعت هللا رتل كارتر

 0 ناهنلا | ةرعم اوذكلاو نيعستو ئدحا# ةلس بجر رثع س 0 ف اهو 1 مث ا و

 ندي

 نمل
 دق زرفلا ناكو اني نيعستو نبتنثا ظلس نابعش 2 نسدقملا 0 اوذخاو نيعستو نينا 06

 قلخ نييلسملا نم هيف لثقو ةعيجلا موي ىبحص دل مهذخا ناكو هذخا لبق اسوي نيعبراو اغين هيلع اوماقا

 ىنأو ١ نم ةرخصلا دنع نم اوذخاو افلا نئعس ىلع. دري 0 لق عوبسأ الدم, ريتك

 جاع :رنالا ةباغةذخأ تيس مالسالا د دالب عييج ف ن ةوئيلعسلا يعزنأو :قيلا كم انازوفلا ككنلا

 ءاش 0 ّآ نيشلا لطرخت ف شوبجلا ريمأ جر لضفالا ةيجرت نى ةعقاولا هذه جرم 2 فوفط ركذ داع

 موب. ىف.قئرا نب نايكس.نم هيلاششزدا# !ىقويتلا لاما توعنإا:هاهن اها لدعتالا 07 0 هللا

 داو نينايثو عسن ةلس نابعش ىف ليقو نيعستو ىدحا ظلس ناضمر ربش نم نبق سيعتل ةعيجل

 :بقئرالا دي اف ناكولو ةنم ةرلطنافويرغلاب ةقاط هيف نم نكي ملف هلبق نم هيف ىلوو باوصلاب | 0

 0 قافيح اوكليف همايأ ىف لحال دالبا نم ريثك نع فلا ىلوتسا م قياسا اصأ ناكل

 بره هنايا ىو مكح لئضفالا عم ىلعتسيلل نكت ملو |نريكشلال غ هردانةسلا نلت : انشق 0 م
 عالقلا  فكلتو. ثوللالا قلق :ةرفدلا ثاطصا 006 1 000 لا

 عسا ظلس مرجحملا نم نيقب لابل رشعل ىلعتسملا ةدالو تناكو لوطب جرخلاو ربش دقام ا نم ناكو



 ملا

 نو د م ماس عل هاش !دج لل دمو :فولسالا وبكر ا سدالب هنف# يناثلا اقيولاك رف
 :دالوأو هيخال بقعلإ اأو بقع دل نا 0 1 املا ةيافك ل ىمحل دلو دعب ال ملاع 1 ةغلإ

 كك ةحاح 0 ةضيفتسم ةروبشم مهرومأو ند نأ ةيحانلا كك نإع ديالو ولو 7 نون أوننإ

 الرام ىلع دنت رعشة ارع 0 55 ناكام 7-1 ناكو اهيبف ةلاطالا

 0 طاطا ما 2 ! 0 ١

 قاطبف فكلع نوئيهومه حا 5 ةحار لذقلا كي ف لونقمو هه الف

 نسم يلرالا داس نول اللطدل اوج ارانلاب طوبشلا كوي قوفسرأ "الا ناحلا اقكلت ىلع لزم ملو
 اعتقو ءاولال زمن 9 ىافرل 3 ىاعن هللا هيدا 000 رشع ق 3 وهو : : كديبع ُ ةيام قرسكو ريحمص 0

 ظش نم هنلقن اذكد ةعافر هل لاقي برعلا 50 لجر ل ةسنلا ةةذه ةل ةليهم نبع ل هج دعدو ءاغلأ

 دعيو ابهتختت نم ةانثملا ٠ ا نركلتو ةدحؤملا ءآَبلا رشثكو ةليبلا نيعلا تف ينفي ةديبع ماو هتبي لها ن
 روش صايل و ايل نم ةانثم 11 كنلالا ا كعبَو 0 اللا ل ءابلا : 0 ءاه ةحوتفملا ةليبملا لادلا
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 قارعلاب : حن انكيلرو 0 ؛رصبلاَو طساو- نيف“ دا طير 3 ةعيتجم كر لد ىهو ةليبج ءاجح مث ينحت

 هالو ذقالاث كلل اك روقنلاو ةفاشلاو ةيرضلا رايدلا بناس ىواوط, م دا عرباسلا تاجا
 ةدلط:ديخا أ قفوملا لاغتشتا ةذم قف روغتلاو ةيكاطنأو عيجا ماشلاو قشمد ىلع دابا موس

 يبد ل1 لا لا كل ضو للا للا لع ينعم رجا نع اناس
 روعبو ةسفنب رومالا رش هاك ةسارفلا 0 هلل نسح اعضاوتم اعاجش الداع اد أوج 0 ل

 ناآكو ءاعلأو ضصاغلا موب لك اهرضخ#» 0 1 كبناكو ملعلا لها دنعلو ةاباعر 0 دالبلا

 ا . فورازالا 0 ةاريا + قنات نا لاقف مورس اتاك حق ديبلل ريش بلا قراسد نلايدل
 ١ نٌكئاط ملك ككلذ مثسما ناكو 5 200 5 نم لاقف ابيطعافأ ا بلطتف كمهزذلا دا

 ا ناكف همس. ف كام مف أريص نولوط نبأ هلئق نم ىضحأ هنأ لاقي ىاضقلا لذ كفئسلا

 ىندو نارقلل سانلا سردا نم ناكو توصلا نسح ؛قزرو ميركلا نارقلا ظفحتب ناكو افلارشع ةينانيث
 داكح ةدايزلا هذهو نيتيامو نيسيخو عسن ةئس ىفرصمو ةرهاقلا نيب يل ا بيوسنملابعماججلا
 قى هنم عرفو نيتسو عبرا ةئس هثرايع ىف عرش هنا ططعلا بانك ىف ىاضفلاركذو دكا ان ىن ىنافرفلا
 لا ل اكيد بلا يب لسنا فلا هيا تراعي ل قا ملعأ ةللاو .نيتبامو: نيتسو اكنلم ةنس
 نومانلا 0 اراحتب لماع ئناماسلا دسا نب ون ,ةادها اكوليم ويا ناكو.هثريني تفلوم بقتلوي:لد.ديخا
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 ىلع مدلك ثتامارك . مل تربهظو مدز 'انج سانلا لفتحاو كايف اهلا ةرضحاف ن رثكارم ٠ بحاص

 ةيجرت ىف ةركذ_ى نالا نيفشأتا ع ند _فسوي نب ىغاوه ءاعدتاجا ىذلا نشكارم بماص 1

 ءاملأ] دددشناو ء ارئا سكار# بلا. دف ىهو ةبرملا ى لا ةبسنلا ةذه ىرملاو ىلاعن هللا ءاش “ نأ فسوي هيدأ

 سلدنالاب ةييظع ةنيادم ىهو ء ءاقااك در ابتتحت نم ا# ةانثملا

 ءاجلصلا ريهاشم نم ىسافلا ىيعتللا ةئيطحلا نب ماشخا نب دهحا نب هللا دبع نب.ديحا سابعلاوبا
 اريثك هلم نسنو عنسسلا تاارقلا ىف سار ناكو بدالاب ةفرعمو ةليضف ديف هحالص عم ناكو مهايعاو
 اهيف بوفرم مطخب دجوت .ىتلا ككل زب طبسلا نسحن طعلا ةاج ناكر: اهريغز بدالا تللك_ىع
 نايث ةلس ةرخآلا ناي قع عباس ةعيجلا موي نم ةنماثلا ةعاسلا ىف ةدلؤمو ابناقنالو اهب كرنلل

 هحالص. نم ةواراانل ريثك داقتعا هبف ايلهالو ةيراشلا اجلا ىلا لقتال ىلاقشلا دبا ةلايشر اور يفتي
 رداد اي دحال لاقي ل ناكو ةدش 1/0 ير اخ نطوتساو ماشلا لخدو يح دق ناك
 اوعيجاف عنتماف ىش . لوبق ةولاسو نيبرصلا ءالجأ هيلا ىشيف ةديدش ةعاجمرصيب قفل ءارقالا ىلع

 زار الدع ناكو ليوطلا ىببحي» نب لصفلاب فرعي ناكو مل ىتلا ثنبلا مهدجا: بط: نا مهار
 ادعوءلتاخلا فيقع" مهدصق ناكو ككلذ ف 4 نذافإ اهدنع اهمأ نوكت نا لاسو ابجوزنف ةرهاقلاب

 ةفارقلاب نفدو رصيب ةياهسيخو نيتس ةنس محملا رخآ ىف ىف ةولو هحست نم لك ابو سيلا دردتو ىقنو

 ةداعس .كرح .ردا لوقب ناكو كاين هللا هيحر اريثك اسنأ دنع ثدجوف اليل هئثرزو ابر ل ةربقو ىرغصلا

 وين ىف لزب, مل همايا.ىف مالسالا نإ يلا ةراشأ هنعردللا ىصر باطلا نيرييع ,نافكا ىف مالسالا
 نويللا ىلا ةجيرب ى :يطتقملا لولا 2 5 ارسل عصعستلا ىف هدعب عرشو دايدزاو
 مل ةبام سيخو نيثلثو ثلث ةنس ىرمشا ةنلث ضاف الب اوماقأ 0 كيحاص ديحلما دبع

 نم نكيي ملف .ةلودلا بهذيب ىسقي ال. نا طرتشاف ةئيطخلا نب سابعلا وبا ةدعقلا ىذ ىريتخا
 ةانلا الا نوكسو ةليبملا ءآطلا ينثو ةليبملا ءابحلا مسي ةئيطحلاو ملعا ىلاعت هللأو ةريغ ىلونو ككلذ
 ىهو ساف ىئ اي يس 2 ءاقلا ينقي ى سافلاو : ءاه.ةزيهلا.دجبو اهتجت نم

 ايلعلا نم ةعايج اينم 5 ةئايس رم برقلاب ِ برغملاب ةرببك ةنيديم

 اك ىافرلاا ع نباب فورعملا ديحا سابعلا ىبا نب ىلع لع نسحلا ىب أ ب ديحأ نس ابعلا وبأ

 ملا 0 ةديبغ ما اهل لاقي ة ةبرقب يئاطبلا ف نكسو برعلا نين يور اق انيقف احلاص

 ءآرقفلا نم اللا ةيعافرلاب ةفورعملا اطل ةوعبتو هيف داقنعالا اونسحأو ارقغل رقغلا نم ميظع ىف هل

 10 را يت ا رسما
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 ثعبأو ل لك ى ادب ثوسمأ سدلبم هجوب ىدزي هبه ىذو

 ثددحت» اًسديلقا مب ناك هبجو ةحاللا لاكشاب طيحم

 ثلقم لكش .غدصلاو ةطقن مي هلاخو ءاوتسا طخ مضراعف

 ملعا هللاو ى ىرصلا ىولعلا رفعج ىبا ىلا تابيالا ةذه بسنئو

 اذيفاواك سسلابا قورعلال/ تاهت يرسل الب راسا كنب اذايعرلا لورد ندع لاحتلال
 الا املا ةفيلخ ةوباو اهروما نم يش قلعتن ملو ةردقلا عم دبيا ةويخ ىئايندلا كرت احتلاض
 عوبسالا ةيقب ىف هقفني ايش ثبسلا موف ةدجب بسنكي ناك هنال ىتبسلا مل ليق ايناو ةلزعلاو
 مترا: غش افاكقوقل نأ ىلا لاضولال هذا: لادا لزيب ملو ةسئلل مذيب ىورعف:ةدابعلاج لاعتشالل .عرقتيو
 هركذو ايف ليوطتلا ىلا ةجاح الف ةروهشم ةرابخاو ىلاعت هللا اهبيحر هيبأ ثوم لبق ةبامو نيداسثو

 اضيا مظننلا ىفو نيباوتلا بانك فروكذمودو ةوفصلا ةوفص ىنو دوقعلا روذش ىف ىروجلا نبا

 ينام ايفووحيلا كيرلا سلو تالا |انجالدملااىبلا لطم نب ىسوم نب ده نب ديحا سابعلاوبا
 ءااقل عدلا بعلانرابكرلورت وفيق ةيلقانتلا هلو يعرج ؟ةظلوالا وا نيكللصلا زاك نتا لاك ةلتقنودلا
 ب مظن دلو موقلا قيرطب ةقلعتملا بتكلا نم

 احاب دق :قوشلا مينلاب مبلكو ىنيب ىبنملا اولان دقو لما اوّدش
 اهات ذفرلا قنا ذهاب انكم ابكاور ىدنن ميت اكر تراس

 اخر هرككذ نتماوبرم ثاذا ور '. ل ئفططللا+ يبا ريق يطق

 ا 2 اقلام نافل ريفا نكره لعام يناديك
 9 - ف مكر م 000 ها كان ص 00 ىسسوم ند ض ضاع 1 د 0

 7 ديم كل هي لف ا ىار 5 الضفلا ا 5 رضدب | 0 ل

 .٠ جاجلا فيسو روك كدا مزح ند ا نآك 3 ادنالا 0 مزح ناب نزورعملا

 رخاتملاو نيمدقتالا ةيبالا ىف قولاربثك ناك مزح ىبا نال ثكلذ لاق اهناو نيقيقش 5
 0 هدحاأ ة”ةنس لرالا ئذايخ قاثر يىغلإ عواط دعب دحالا مب دالومق“ دج ! هدم ملسي دكي مل

 هللا هيحر ن يا يلم سيخو نيثلثو كعب يس روكذملا 5900 3 دأ ةافو تاكو 0 5

 2 ةد ىعس اك ناكو رفغص نم نيرشعلاو كتلاثلا ةعيعلا منو نئندو ليللا لوا ةعيجلا خامل ىلاعن

 0 ند



48 

 كدع د 5-- 57 ىلإ ايش ءادفلا ال

 حدمو دالبلا روكذملا ن ا ةلاظالا فوخر دقلا اذه ىلع اهنمرصتقنو ١ ةدبح ةديصق ىهو

 مولع وكي ل سلا 0 هبقف لاقف ةديرعلا تا اا ركذو ةرعشم ا ارردلللا

 ا ابس موق ميف ىبابثو ىنرس له

 ليثو 35 ميح رعاشلا لوف قلاريشب رظمايع مل ام الج نباو قزم لك مهانقزم أبس موق ىلعي

 كل
 قوفرعت ةمايعلا عضأ ىبنم ايانثلا حالطو الجب ساانا

 مييلع ىنثي: لضانفلا :ىضاقلا ثيار دقو ضيم ءابقفلا نم لاقف ليسلا بانك فن اصيا داليعلا ةركذو
 اضن هناويد نم كلقنو هيلا ر صم ند انهتك ةديصصق دل كادجوو

 قفتي ككايفل 0 ليبس نمله هعبثيربصلا لييجو الحار اي

 ةنيديب هناك كلذ ةنس 1 بز رمش نم ىندرشعلاو عدار هل ف : قونو م ممرظف هل لاش ةدج ناكو

 رزيجحلا ءاعلا نوت راجل رق ى لاو ىلاعت هللا مخ ةرايع نم ظلس نيعبس رهان دقو صوق

 ىلع نيوررت ادجلا كاد مادجوخاوه ككلام ةهساو ىدع نب محا ىلا ةبسنلا هذه ميم اهدعبو

 اماذج ورمع ىبّيسو ةدب مذجف يدب يع ككلام برضف ةيطل ىا دا ورديع مكاذ ارجاشت دق اناكو

 هته مل نب دنس 08-5 ءارلا 6-0 ملوللا ءاطلا| نوكسو ناقلا -- ينرطقلاو تبسلا اذهل

 نيدلا ءآهب ىنربخا مكرم حا نول راكد انيع ةقيقنل كلم اهل 5 طاريك اهنع .تفثك ةبشللا
 ناي 0 !ابتاعنل ملاعب !اعنن هللا ءآش م نإ وكن نينألا ريالا تاكا دج نبرز

 ها ع 0 0 +! تاو ااتمافالتيد نك ىلاعت هللا ا نأ ةركذ
 ةلامج نيف ةربغو ىفلسلا طظفاحلا ١ فرو رعش - ةبلمم ىنينايثزهان دقو ةره داقلاب 5 راهنسو ندرشعو

 ةيهلاو ةسدنهلا | ملع م اعني مالغ ىف ةرعش شم ربهز نيدلا ء ذا ىور ام



 الا

 نك سلا فاس ذر
 ابن سانلا ل كدر نقار اف نسم اكلت را
 امعف ترص ىتح كاصنا ىذلا ايف تقدص انلق

 اح نب ىلع 5 مهح لم نحو ابكولم نم تا ا الوسر نيبلا ىلا رفاس ديشرل ناآكو

 ةيف لاق ىن ديولا

 ناطتحف ضر يبطحفلا ل )انآ ثنسلف اوطحفاو ديعصلا ضرا تب دجا نمل

 ناوس 5 امو ناوسأ ىلع تثسلف رات برام ىل كل كامو

 نا فقراطغ ىلضصف/ثفرع دقف قدلخ فناع ) ىنح قلانح ىأو

 0 بيس ثناكف رصم بحاص 0 ثايبالاب بتكف ثككللذ ىلع ندع ىف ىادلا ةدسحت

 ايلا فنح نون قالا دعبو 0 نيسلاو لا 0 تقي ىناستلاو انك 5 رواش ل

 م قناوسالاو مب اويسف نييل لاب وهو ناسف م نم در هل نم ةريبك ةليش ىف ناسغ 3

 ديعصب ةدلب ىهو ناوسا ىلا د ةذهو نون فلالا دعبو واولا 5 ةليملا ىنيسلا ن .روكسو ةزيهلا

 دهتويأ نيدلا ىكر طفابحلا ريشا خل لاف اذكه ملا ريصصعلاو ةزيهلا ىتنب ىه ىناعيسلا لاق رم

 مي هللا عفن رصم ظاح ىرذنملا ميظعلا دص

 ملسملا نيب فلخا نب ايحرلا دنعر ند ديحل نب ىنغلا دنع مسقلا ىبا نب ديحا ساسعلا وبا

 ملم ثلقنو يف داجار عش ناويد هلو :ايذالا ,نم ناك سيفنلاب ثوعنملا ىسرطقلا ىكلاملا ىيخ
 اهلوا.طايمد ىلاودب فورعلا ىوقتلا كدلج ىنيدلا عاجش ريمالا ام م حدب ةديصق

 كك هيف نادت كللعجو 2 ةيعو تكلم بيرعلل ل

 0 فكم فيطي انكر ابز 5 ىتح فيسلسا

 فككدبع نع ثضقن ناو كن ذيفمال © فكت كا جراشفناو

 كرب تفذاتإ ىاشخ بسيبعلا رغث اي ,تقرحا
 تكدبش كثكلا كتيليط انكإ ملاظ ندا ا

 د : نضغ ن كك كتنيانع دقو نابلا

 كةقان دقو 00 ماققلا هدا يحل أ
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 3 ني كلاب هن ادوكريش نؤردلا!دسأ اجل لمت اًكيلطارا وامن ءلثق يب ذهلا ةاهاؤر دنودلا
 شلا مولعلاو تاضابرلاو ةسدنهلا ملع ىف ةرصع دحوا ةدلبلا ديسو ةدلجلا دوسا ناك ةيام
 0 نب ةماسا نب؛ هرم, سراوفلاوبا 0 دسعزبمالا يدل, ىندشنا كوري تايرغشلا بادالاو

 .ركدلا هراصلا ءاليج رضي ليجد نيه ثلج لب ابازرلا يدل تلج
 رّيغلا نم ناب امو نان | قرص هئيبش نسح نع ةريغبإ ىييفغ

 ررد قع 8 تريف انباف ,اهتيبيقو ىرايبطانن ؟نرربغت ال

 رصبلا ىلع لوج ثكاذ ف بنذلاف رغص نم مجنلا ءافخ نظنالو

 1 ربو بناف ةرويشللا,.ةليوظلا هلوسفر ىف :لورعلا ءالعلا:ئبا وق قم ذوخام-كبملا اذهوبكلق

 رغصلا ىف يدلل ال. نرطلل بنذلاو هنيؤر راصإالا رغصتسي مهتنلاو

 رواش نب لماكلا ىف هلوق اضيا بثاكلا دايعلا هدرو اول

 مزح ىذب سبلف اهنع لحتري ملو اهذوي ر 71د ركلات نبت ام اذا
 شر ىلع مايحلا ابنم مج بس ليس 7 رد ملا ا اك 0

 ىنضاقلا :ىندشنا لاق نيسيخو ىدحا ةنس دادغبب ىنييلا ىسيع نب دهم ىندشنا دابعلا لاقو

 لجر لإ هلشفنل 0 اب ديشرلا

 لدي ترفظ دق اب تتنناطظ ام. دعب فكئاح قيظالب باخ نذل

 ققوم لك ىدل 0 ابياتكلم تقم لك سنن 0 دق 0 اف

 ىفي نم ضرالا ف سيل نأ ىنتيلعاو بحاص لك ىنشترذح دف ككنال
 بابجحلا نب سيلجلا هيلا كخناكو

 رخق كدعبم ىلحلا لهحمو رن دعب ةةرامركلا: ةورث

 ردع كايا ىوس ميف سيل ابنذ كربسم ىفرهدلا ٌبنذا

 ةوجح جر عاشلا بناكلا سوداق نس دوج خلا لوقي ميبقو ن .١ولل الاد دوشأ ديشرلا ناك 10

 اعسأر ا ملعلا فل هماسكك نع كح الب ند ل 1 اجب

 ايلا اادرالا عدت كزسرب اهلك اىرؤلاو انما فيلم
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 مثداع ىلع ميزه ىهو اهنم .قشمدب ثام مذا ىلع 1 تايباب ةاثرو .نيعبراو عبس لس

 ااععلذ يف

 لت طل وكلمات * اي ينم نارا يفرد نارا
 طوأد ناديع ا | اداعتساو ةصصرم ردق ىف الأ اونعسأو

 قفص ف كانم دق نقل“ ن 0 ةامثعت نيم لكلا نيد ن 5 عيجل سانا جاتحيف ريدقتلا اذه ىل 1

 اهتتحت نم ةانثملا ايلا نوكسو نونلا رسكو ميلا مِن ريثضو. ملعا هللاو ابن نفدف 7 - ىلإ لقت مث
 ءاطلا يتغيب ىسا ايارطلاو 0 ا اهدعنو 0 ءاقلأ نوكسو ميلا مسي أر اها

 ا ىلا ةيدشلا نلف هاج ريال ةمرجتات جل ةييطظتساب 0 نك 0 ةلببلا
 ةنس م لأ 00 يجعل ايار ةرايهلا دازث 3 دقو فكلعي نم ةبيرق ماشلا لحاس ةنيدم

9 
 نيلس 00 وح نأ دعب نابع: ن 3ك دج 0 5 1 لنمو ابيحاصو ةيام سيخو كيدلت

 نون مث ةئانملا نيشلا يك ادازلا نوكسو ميجحلا 2 نشوجو لوط ككلذ 6 نرشلاو

 0 ديشرلا ىض ءاقلا نب 0 نفحلا نأ ديشرلا ىضاقلا ند ديحأ نيسحلا وبا ديشرلا ىمضاقلا

 ةهابلاو لضفلا له | نم' نأ اك ىناوسالا ىقاسغلا ريبزلا ند نيسحلا نس نه ند ميهربأ ل

 روك ناويذ ةلر كلتفلا طاقم نت ةعالج هيف عذر ناحاللا ضايرر ناحل اك تسال
 2-00 اههرثنو اه عطب 2 نسديج“ اناكو اضيإ رعش ناويد نسحلا دهم أ بذيل ىضاقلا ةيخالو

 ةعبدب ةديصق ةايج نم ببيرغ فيطل ىنعموهو بذبملا ىضاقلا رعش

 نالم لودجب ضابرلا قست انيناك موجنلاو ةرجملا ىرشو

 ةدرصق نم و

 مزمز هللا رفتغتسا ةباوقو هله ليلا ظرسءام لا كا

 باتك ىف بناكلا ذاهعلا ةركذو ةياهسيخو  نيرشعو ثس ةنس هلاق رغش لواو نسح ىلعم لكل

 ىدحأ ةنس ةرهاقلاب فوَُو مولعلا رباس ا ملعا ديشرلاو ديشرلا نم رعشأ وهو ليذلاو ليسلا

 رهاطلا وبا ظاحلا هركذ دقف ديشرلا ىضاقلا اماو ىلاعن“هللا 0 بجر ىف ةيام سيخو نيتسو

 ةنس ف ةرايتخا ريغب ةيناظاسلا 0 دبر نكسالارغيرظنلا ىلو لاقو هقيلاعت“ ضعب ىف ىفلسلا

 دايعلا ةركذو ةبامسيخو. نيئسو تئِملُذ ةنس مريخ 0 عو اًياظ لق مث ةيامسيخو نيسيخو حك 1

 قى مئتركذ بابعلا رحبلاووجهازلا مضخلا لاقف ةدبرعلا ىلع. هد ال5ذقاذللكيذلاو ليسلا ىف انضنأ



 و

 نباوريثم ندا نارعاش ماشلاب ناك لاق ءاديوسلا ئيضاق دخملاوبأ نإ ىكح لاق ئلاعن هللا ل

 نأ قفتاف بكنالا اذحا تح امهناب :ىتارسقلا نريان تكن اجارادك زخم عدا ناكو ىتارسب

 رعاشلا لوق اهرصانح# وهو ربعج: علق ىلع نغم ةانغ ماشلا بحاسض- ىلكتو .نيدلا ذاع 24

 ردم انه ردع ميلا:ىتاولا لقنذا نابضغلا ضرغملا نم 06

 1 ساك ىلا دج اح ”سوخ قوزب روزاف "كيلس
 ميلا ةريسب بلح ىلاو ىلا بثكف بلحتوهو ريثم نبال ليقف هذه نم لاقو ىكنز ابمسحتس اف

 6 كد 0 جرش ىتايسو ثلق .ىكنز كانا لق ربتم نبأ لضصو ةليلف ةريسف اعيزوس

 رون صيخ باحانط ةدكرش نبل 5 ذاق لاق قاع هللا ءاش نإ 2 0 ف را

 نيدلار فظن داو يلع دلا نير داو بلح ىلا مي داعو ماشلا ركسعو ىكنز نب دوهت نيدلا

 ماكو ىكنز« ند ىاغ نيدلا. قيس ىلا ؛لصوملا نئلا مب داعو -قرشلا دالب ركاسع ليرا بحاص

 ىلتكبت 0 عيرجس ذل ترياق دااهل لاق ركسعلا 18 بلحن ىلا ريب سا لد ايلف لوما

 ةاجعه دق ناكوزيثم نبأ .قروكذملا قارسبقلا نيالو ثلق دب

 هياوص ىرولا دا كل ىتم ثوجح ميثم نما

 ةبادصلا ةوسأ ىل ناف ىردص ككاذب قيضب ملو

 ىداعح .ى ةثاقو كنتو سلئارظب ةنايعبزأو نيعبسو كلذ دم, هناك ككاو ةقئاف ةغبطل «راعشأو

 هللا هيحر ك كانك ىاللاددتمنلا برقن نشوج لدحح نك 5 نفد ةباهسيخخو نيعبرأو نايت 38 حلا

 اًيونكم ةملع تبارق ةربق كثرزو علان

 ةاقلي ةاقلا ىذلا نأ انقوم نكيلذ ىريقراز نم

 هللا ”ككيكرت ىكالاففو راو نم مللا محريش

 دبع دهت ويا ديدسلا بيطخلا ثدح هتيجرت ىف لاقف قشمد 3 ان قركاسع نبا ظفاحلا ةركذو

 اناو هئوم دعب مونلا قرعاشلار ينم نب نيسحعلا ابا ثبار لاق زيه فيلل زيزعلا دبع نيرهاقلا

 ىتعتار نم ردقأ ام لاقق ىدنع ىلا دعصا مل تملقو هلاح نع ملاكا ةعفترم نائمس ل درق ىلع

 هذه نم ىلع ىرج ام ىردن لاققوه ام ثلقق بيطخاي ريعلا نم ارش لاقفريعلا برشت ثاقف

 نو لاط دق ىناشل لاق'البمم ككلت# جام مل تلق"سشانلا“# بلاثم ىانلف ىتلا دئاصقلا

 بان هيلح اًبفاَح ةثرصي ”رصباو ىناسل ىف قلعتن ا انالك ثراص دف ابنم ةديصق تارق : ايلكو رسبلا 5 راصو

 كتببتتا مث اتالا رانلا نم للط موف نم مهل سقوف نم أرقن 95 اف ”ةنرعيسو: تباع ىلا متر

 لقشفمدد: قول ر ينم 5 نأ ةركذ ال هللا دين مكحلا ىبا 7 قل هاجت م كتنلق اًطتوعزم



 اا

 نم كندا ام ككابند نم ضرئال

 ايلك نتا“ ميجملا لصو

 ةذو 06 تيييوراع نم

 هزع ةءارو نع

 اهلوأ ىتلا ةديصقلا ةرعش نساحم نمو

 كال دي داق ودبل استكر
 تلف ىلا يصار كيرلا كزسشو

 الجن جملا افيط كو 0

 الوان .اقولا م
 اليكت أر يدنع ضلعصفلا تينذ

 لبيع اام ا

 0 كك 2 0 م 00

0 1 00 6 

 "ناجع ديك 2 نر مهسلا ةوصمو

 ةياررشتكالا ءسنا ف دراذلا
 ّىطخلا ىاطغا ماي شاب دبدفاوال شراب لس بارق ما انر فرط
 عوسانكلا ىبطلل كثيللا ةيعتنسي 5 قويا ورّردع ٌلرعدعب ىس كذا

 أهلمو

 ىناززبخا تسضنلا لاعا كما سيناود مرو اقكنمم بيكادر اس
 ةنايجلا رهلاو فتحا 3 نم ةافشلا ىقيقع نجحب امو

 الفلا نيايلاقل اجت اذا" ةذسعت ضرالا ا 0

 ل 10 نس كينلاب هتباص وب وقر لع ئفرا
 قلنلاو قارعلا ىرظلا عم ماشلا نيبل ىف سراف أبا
 0 ا 0 0 تايلالام ةماذملا اك

 اضيإ هلو
 قيد تس اهنا تركنا

 هدفنإف هتاه ارداخت
 ةوذج ىداوؤفران نم ككاذ

 ةديصق ةليج نم هلو

 تييزملا تامل نست انين اهيل اسطدلود
 نيدلا ىكز ثدتحلا ظاحلا بشلا طغت نم كالقلو

1-0 

 كفر عاق مئنجو د

 0 2 تراجم -

 0 ا تاس

 ىالوم ايرشبل || ككلاذ نبا

 للدع نب ميظعلا لددع

 بوطقلا اذه نم

 ىرصملا ىردنملا ىوقلا



 ا

 رثكاو ناتسزوخ دالب نم زاوهأ روك نم ىهو ناجرا ىلا مبسنلا ةذه نون فلئالا دعبو 0 لا

 هلوق ىف ةففعم ةرعش ىف ىتنتملا هايعتشاو ةففخملا + ءارلاب اهنا نولوقي سانلا

 ارسكم سسولا ردي ىذ لا ىمزع مناف ٌدايجلا ابقتا 5 اجر

 ديدشتت هاهسم قرتفاو هظفل قفتا ام ةاليس ىدلا!هناتك ىف ىدزاحلاو ج ماعلا ىف ىرهوجلا اهاكحو

 زيا ءأر اهدعبو مل ءانلا 0 ايما نيل نوكسو اهقوف نم ةانثمل ءانلا مسي د رئاسلاو ءارلا

 مركم هنأ ىلع العلا رثكاف 3 :ركم ى اوفلتخا دق منك هركسعو رتشش ابيهست ةماعلاو ناتسزوع الروبشم

 نعم نب ةواح نب + ناليغ نإ .: + قزرعحلا نب نابح نك اوكذ نب ةليقع سس ناديس نب نرطم وخا

 ميس, ]ذكه ناندع نب دعم نسر زن ندر ضم ند ناليغ نب سبق نب دعس ىنبرصعأ ن د ككلم نبأ

 روكذل دبا كيو ةلهاب هبسن ىق سبلو 0 ار ردم ىلإ باتك نم ةروصلا ةذه ىلع هنجرعتساأو

 0 مركم وه لبقو ىرماعلا ةنوعج ىلب دحأ مرك وه ليقو ملعا هللاو ىوااحلا ىلدابلا مركب نرعي

 ةيجعمللا ءاعلا مب ناتسزوخو 00 0 0 ةيراحمل هلزن ىفقثلا فسوب_ نب جامجلا

 سراشو ةرصبلا نبي 0 ميلفأ وهو ةايهم نيس م ءاز واولا دعبو

 نامزلا نبع نيدلا ع 0 نال اغم ند دي نس ريثم سس ةيحاا نب حلا وبأ

 نيسحلا وبا اشو سلبارط قاوس ف فر راسعألا دشنلبا ةودأ ن 0 2 8 روهشملار ءاشلا

 ردثك ايضفار ناكو انكتتو قدم ا لاقو بذالاو ةغللا مل ك1 نارقلا ظفحو روكذملا
 ةدم .قشمد بحاص نيكتغط كيكانأا نأ ند ”ىروت ل هلم 0 1 ناسللا ثيكخ ءاجهلا

 قورعملا ريغص نب رصن نب دع هللا دنع نك نيدو هليب ناكو ةافنف هيف أوعفُس مث ةداسل عطق ىلع مزعو

 ترج ايك ايتحانص نيسفانتمو باحب نييبقم اناكو اةاجانمو ةيوجأو تابناكم ىنارسيقلا ناب

 1 ديصق ةاميج نم ةرعش نمو ني اناملا ةداع

 , نأ نحلاف لزنم ىف هليزن لويخلا ىار ميركلا اذاو
 85-5 رع ل يك 8 م 0 ان ردك
 اللا ل داكم دكف هللا قررف قر برش ثيضرو ن 0 00

 الم الإ 5 ا نب تكيف افأ معاق ل 0

 اليخاو بارقل ١ ىنخأ ام ميئلم فى نانف 15 ىيسل ور : قراف

 ا شبعت نآالا تول غم ظدنم ضككشن باهذ نسحش ال

 انسونت ازا فنا اثم ككانسشاد عينا اهنيساركتعننلل الاؤفقبلل



 ملاح ب هنا ئيفلا ثيضواو  هناكم ثقرط ىتح ب سلدف

 آن وهز 'ةنقحت لف نهاس اانا ليل سانلا اني رغشب ملو انتيو

 اياوزلا ىف ايابخ مك ملعتل الاخ هنم غدصلا ثحن 0

 هلع ثلبو ىلع ناسبو ىييبح ىجحتلاو انا 8

 هنم ضايبلا كاذ ٌدوساو ىنم داوسلا كاذ ضيداو

 اضيإ هلو
 هلاقم لثم لاقف بيجب اييك ىدصلل ىغصاو هنعاضغلا لاس
 هلاحر طم رت ندا باحجام " هلاحر طعم ئرت نإ ةاداتن

 اضيإ هلو
 ملعا ام ىنءاس دق اك ىلدّيج " ىنرسل تبلغ ام لهجا.ٌتنكول
 مرتي هنال رازهلا سبح اهناو ضابرلا ىف عئرب وعسمل اك

 0م لوق هلثمو

 انتافإو ايندلا. تناسصم.''يرولا نود لضفلا لحاردستب
 ابناوصأ تردطت ىدلارإلا ابنيب نم سيح الرب بطلاك

 ةليوط ةديصق ةليج نم ةركذ مّدقملا قعسا ىبا ىرغلا لوق ىكلارط# أذهو

 ناخذ لادتما قارتا كس ”٠ ”ةيلئانش لع" نو رفح

 ةلاطالا نم ًافوخ تالوطملا ةدئاصق نم ئشركذ ىلا ةجاح الو ةرعش نم عيطاقملا ةذه ىلعرصتاقنو
 اضيأ هلو

 ميلس مئطابو مي اسك ليبج ةرهاظ ء ءرملا ثتحا

 م هكا 0 10 لوه لكل مودل درا

 ناويد هلو ملعا هللاو اصياروكذملا ىّرغلا ناوبد ىف دجويو اًيوكعم ارقي اقم ىناكلا نا كيلا اذكر
 نورا لوطا جيروم فلقد ةداسعم رز د وتس قف دلوع يد ويطل :ى ينعم لك هيذ رش

 ءارلا ديدشتو ةزيهلا يتفن ىناجرالاو مركم ركسعب لبقو ىلاعت هللا هيحررتست د
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 قلنلا َىبتف هيجرزخ شالا ئيسوا راسغالا ىلاس ةريظنب سيسبب ملراصنالا نم ميدقلا هفلس هدئتحم
 ايرثلاب قلعتما ملعلا اولان نيذلا سراف ءانبا نم هناهرب نايلسو هناديم شرافو.ملقلا ىسراف هيدابا
 بوني ناك هنا هناويد نم ثلقنو ثلف دايعلا مالك ىببتتا اترلاو قرلا نك بتطلاو ةبوذعلا نبد ميج

 دبع ده ىبأ نيدلا رصان اهبضاف نع ةرم مركم ركسعب ةراثو رتستي ةراث ناتسزوخ دالبب ءاضقلا ىف
 لوقي ككلذ ىو ءاجر ءالعلا ىبا نيدلا دإيع نع ةدعب نمو دج نيرهاقلا

 ٌبئان لغفتلا اذه لقما ىف ىننا بئاونلا يسلم
 بئاجعلا ذلك لع ازيص“ ' ىلإ" نأ تيئامتعلاد ندم

 لوقت تكلذ ىو ارعاش اقف ناو

 ءارعشلا هقفا انا وارصعلا ىف: عفادم ريغ ءاهقفلا عشا انا
 ءاقلالا 1 1 عبطلاب ىرولا هنود ثلق ام اذا كرعش

 ءادصالا بواجست ماه عيسلل الع اذا لابجتلا للظ ىف توصلاك

 اضيأ ةردا كو

 تاردشلا للا نم شك قار اي ةينان تمار اذا كوس ناحل
 تارييب الا امبسفن نرش: الو قانو'اند ام .اهنماوظلل,نمعلاف

 ىبلطتم ىرولا ىف متناو.الا : افوطم دالبلا قافا:ثبجنام
 ىيرهدلا ىعسوبف مكنع نودجت ئذللو ةقيقحلا مكبلا ىبخس

 تكوكلا ري لثم ىريسف مكنع ىقبقلا ىبجو ربو مكوحسل ١

 برغملاوحن نيعلا ىارريسلاو مكل ىصقالا قرشماوحن دصقلاف

 دم هلع عطقنا دقو هنع هلاوس مدعل هيلع بتعي ءاسورلا ضعب ىلا هبنك ام اضيأ ةرعش نمو

 يحلو عضصرف كغ اوه نقاب تحاضلا اذيدا كادت يسن
 بئاعمو رقم ةادغلا اناف ىئتبئاع امو ىريصقت لاط مل
 بلال امو امابأ كيضبذف ثنا ككلألم نعا ليلدلا نمو

 براه هنم دبعلا ىلويف بلطي مل مث بربي دبعلا ثار اذاو

 محار ىلإ نكي مل.آإ َىلابخ هلوحت ىف هتدوانن دقو ىل.اثر
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 ا ناقل الا ...انجاحل ازا ملف ةلزنم كتيبفاو
 ككلاملا هو ءابح ثامدقم : ةراما مالغلا مجو ى.رشبلاو
 انام اناوضر تركشف ايلط هناا تطور

 تري طل ىز اوهإلا) ملح | نب هللا ةبه مسقلا ىبا ميكحلل ناضل" هذه قد دخلو نأ

 0 : ا معلا قون لاقو هل هلا رو ياك اعلا اهركذ ىناهسللا
 اصيا هرعش نمو:انيبهنم ئه نبل ملعا هللاو روكذملا نزاعتلا نب لصفلا ىبا ةيجرت

 دنهلا ىلا قرعب ن ,راتفلا ةرظانو هظفل بَرْعلا ىلا هييلب ىيهاأو

 دييسلاد لم كدا لم لضو ةعاسل :هئاشر نمونصلا سك كعرجت
 دعلا ىلغ زويغأ مهم دحاو ىوس» ةلوؤخو هل اًمانيعا تننذانفو
 درولا -وسشنللا ل غمرع ابن لكمال, .ةراذلجتا:تعاوا ”ككسم جللطقلك

 -_ 93 ل . 0

 اضيإ هلو
 حورم ضيغ ءاقرلا نيعا نم ىتلقم تراعتساف فكلابخب فاو
 عيوخ 0 كئالقتك ط ال شح ع ملف م «يلاكنلا انعم

 عجم مل اهلابخ هرزي ملول لئاق”لكف اواطتخ مابك طاض

 حلل ىل نأو اهب 0 عاط اهناكف مسفن قرسي عاصناف

 عبس ةريعو ةباهسيخو'ةرشع نايثاةنسلر فص ىف ةثافو ثناكو ناسح ئناعم ىلع :ليثشم ةرعش لجو
 هللاو يام 0 اةرشع 0 ةخنلم فود ا 3 فزوجتلا 0 6 نيخراد

 هئافو 578 ىلع قا ملي

 او مركمركسعو رتست ىساق ناك نيدلا صان بقلملا ىناجرالا نيسحبلا نب دج نب ديحاركبوبا
 0 01 ةدورشلا بانك ىف ىزاهيسالا بتاقا دأصلا يكذب لسحلا ةباهت ىقئار
 نيناهثو فيز ةنس ذنم كلما ماظن ماش دعما ةيماظنلا ةسر دلا ىف ةرسع ناوفنع ىف 0

 وهو مركم ركسعي ىاقلا بيبان لزب مل مل ةيام شيخو نيعرأو عبرأ ةنس وهو ل ىلا ةبايعبراو

 نيعبرأ عسا لس مركم رك كسع 36 الو ةرشع نوكي ال ملم عيج ىذلاو ريثك ةرعشو مركم ه لجبم

 ,بش كب ةدلاورعع نم ةريبك ةرابضا ىنداعا ا ادهن هدلو اه ثبقل ةبام سيخو
 - نافا ةدلوم يأ ف ناك ناو وهو ٌناتسروخ نم منكم ركسعو زتسن.ةثربسا نطومو ناجرا
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 يجلنو عت هن قوتوماويج الا ههاورالا وانك هلوراعتو العاق اإل 118نيبخ 5

 رداشلا 1 ناكلا نزاعلا»ن ماب فوزعم ا قلاعلا دبع ند لضفلا ند ةاع نب دكا لصفلا ء بأ

 ملا ا ىلا دوره رف مقوي وس ل ليلا ردات داق ناك ةافولاو دلوتلا يدا كيلا لد شالا»ى
 :ندلا

: 
 دويدل

 م
2 

 0 0 / ماحلا] ىدباب اةدوجوم ا ل جس ا اقياب ب 5 روبشملا كاكا هللا رمع

 نم وهو ه كلاود 0 دصاقلا 0 فكس نسح دبج رعش وهو ًاناويد هنم عينت 5 رعش

 ا ناعلا

 نيكيتلاو واسعا لا 8 تالا حزب | نددو ةانم مرمعلا مقنسي نس

 نوتلا -تاجيوعا هي ز 1 مع تانقف ماقتسا ى لالا قلارظنا

 اه هلو
 نادسحلاو 2 0 1 ملقم ةومح يأن 1 نم

 ا
 هقلخ ةارادم نع ىرابطصا ىعضب ملاع ثكنا رارسالا ملاع ايا

 2 نسحأو يي .ميق

 هقشع فيلاكت نم ىنعلا:ىبلقب“ لماح اناام لو ا ليحت
 0 7 ذدقلح و هسخح" + دق 6 0 5ر1 لج 11

 هبلاو ةدصف دقو ىزاودالا مسقلا أ ميكحلا ل ياض 5

 مهميلس ندلدجم لالا !| محر 0 0 ككندع هقح نم

 عرذالا ىفاعر ذا:ئوطتق"ثرشن + "تناصعب ميهينات كنذاشتك

 مقل حامرلا ف 3 رطاب ارخخو ميتدصقا ١ هللاب مهتدصفا

 عزنالا يطبلا عمراقفلاوذ ما مس !ةنانك ةلمتاتل طم

 عردم ريغ يدار اب, .اهدعب ككتيفل نأ ىسفنب اًررغ

 لوعت ايبملا هلخدإو ماهحو ناتس ةراذأ قف ناكو هنمدخ ق-دازاو امون " همانعأا دق زوكذ كذملا مب ا

 نكذ 1 8
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 00 لجقلا ئبش ءتلبتف قانعلا قحو
 لايخ 00 ا روزا 5 قركف“ ماكل 0

 1 ةئم 3 3 ويك ك
 1 300 ١

 اخو م نع م ببحتو

 0 نم لع بلعيد اضا ةرعشس هداحصأو دلما

 ب 201 2 - و
 رابصل م ّْنلَع ميركلا سيل مكرايد نع ىقيحر نوكحم د

 اا
 هصباداعمل

 ىدر رولا كع لجا ميظما ول يتتتطستوا و 5
 دن ىلا مادتكم ناف 1 دب 2 5 نر نم

 اههو مقرلا ةياغ ىف اهو ةديصق ةليج نس ناثيب ةرعش نم ىنيجخلو

 ءابحاو اذاوف تم ىرهلا تاما . :مهركذا نع الك حا عزجلابو
 ةانينا ام دعب اباضغلا ئداوب مهرادو نيتيقرلات مهتينيت

 عبس نس ناضمر ريش رشع ىداح ى اهب قوتو قشمدد ةنانيعتراو نييسيخ ةلس هندالو تنالو *

 د كودو ناضمر ردع عباس ىف 2 ا دنأ ل كاعد هللا ةههحر ةنايسيخو

6 

 فر اع الضاف انيدأ ناك "بيد الا ع ؟روباسينلا ىاد ىلا ميهرنأ ند ديحال ند 5 ند يبيح ل اضفلاوب

 كورلا ف ىتناو ةريغ ىلع أر رق مث ريسفتلا تحج ىذحاولا نيسحلا ني بأ ةيججتع صتخا 0

 ملعب لو ملا يبوس لاخلا ب انثكا اينم ةديغلا عوياضتلا ايف هلو !برجلا لاتمأو ةغللا اصإنخ
 ا

 دشني ناكو ةأورو ثيذدتحعلا عيمس دق ناكو هباب ىف ديج وهو ىداسالا قى ماسلا. .تاتكو هتان قبةلكف 4 4 1 1 1. 2

 دل اهبنظأو 1 تك

 ىاذعب ىتنكي ةاسع ةتياعف ىضراغال امل قلابريشلا/ربتو نس 2 هك دامك تيم

 ام كرا 1 ابن غب اهيصضص  ميدئ اهاننأ ىناجاف ءمتيناع 0 انفاكل

 كاع هللا انضحل] ةيام سيح ةرشمع نايت 00 نابضمر رب نم نيرشعلاو ن بفاحتلا ءاعدر ,الأ 0 قولو

 لادلا رتفو انيتحت نم ةانعملا ءايلا نوكسو مينلا فب” ئناذيملاو دايز. قاديم ناث«ىلع ندر
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 ءدداو روباسب) ىف ةاحع ىهو نيحرلا دع نب دابز ناديم ىلا ةسنلا :ذه نون نولالا دعبو ةلجملا
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 سدانماو: دال ىاط ا نيبديبخللاءارعشلا لم ناك بلئاكلا وقفستلا
 0 1 رج بلعب روبشملا رعاشلا" سوح ند نايتفلا ىباب عينج ميتجا اكو 5

 > ءانبا نم ديشلا ثوم ىلع البلد قالا انين ب طال وف اطر ايم سفن جلا :تنافنلا
 .٠ نيام ا ندري ءلل ار كسوكنل عي ماعز نقيل لافتا يقرا + تاتو في هذ

 - ا

 نيتيسلا نيد رد اك ام

 ىقريبخ" نع ىرظنم فكاافتكو ةلصحل عابي م 6 نقب مل

 3 .: دمار اجعجلا دالب لحهو لالبلا

 ىرتشملا نب ندأو عاش نأ نع 00 مخ 1 مل ا لا

 م ىلا ةج اح الو نسحا ناكل .قرتشلا مهن تناو لاق ول لاق نووتح نيا ايبلعي فو انيلق
 هيلقل ١ ان انامأ دج امش ىنم اذ“ اهلوأأ ى للا 7 ١" لآ ذد :دييصق الأ هل ندي ملولو هناويد ةرهشلل ةرعش نم

 : ديصقلا 5 هذه ةينثو ررغ هدئاسق را أ ءافكل

 دلت نيج اهاجر داك دنقف

 ل 1 دهبلا نك يقياذا نان ميينلا كئااذ نك

 هبصي بنحلا هن قلعي نمو قوتي قو ل دو قوشت 2 كن

 مهي رقو رازملا دعب كع قوشو هتاجرو ىوهلا ساب ع مأرسغ

 2 مسليإ مارغلا ىعاد ماظل 0 ىوح ىلع عواضلا كوطم بكرلا فو

 0 لقد 00 اين نيضت ةحفن لمرلا بذاج نم ثرطخ اذا

 ميت لثم هضارعا نم بملقلا ىف و 0 ا نيب كيج يسد و

 محل نوكت ا اقوخو | [ اداحأ ظنا لإ نق ا اذ | راغا

 هلق اضأ ةرعش نموردقلا اذه ىلع اهنم رصتقنف ةليوط 0

 قدحلل مد بولقلا دنعا قشنملا هظاححلا فيس اول
 قر اسوي قوشلا فتع اذا رذاع الو نيعم نم اما
 قطتنملاو ينولا ىنصم نيتلقلا مناص انل ىلجت
 قمر دا 5 رم فكتفاي مر ذا هيبسام ككرت ١ ن

 ا عجم دانسلا نعل .اوتازر مقستفاو م
 نر( نع مدقم مكو ميلا 00 نم ةفاعملا ىنثعد
 نقرنلا ميهركسلاينرقوو .هقالخا ٌاكلا قي اردد



 ويعت ىنال نزو. ءارعشلا لذاماو ءالضتلا ىايعا هزم ناكانوراكلاو كلبا ردي قد ةعجلا واضناووا
 نم الضاف ناكر قاعت هللا هاش نإ ةركذ ينابنيرك زابدو نيانايب بحاص ب 7 ,اورماج ني ديحا

 عهاجو نيقرافايم عماج ىلع ابهففوأ مث ةريثك نك عيجو أر انمي ططلا أكل لسرتو كلفاكءارعاش

 كَل ىناب عينجا دق ناكو ىئرانملا بسك ةفورعمو نب ريالا لاارخ و ل كل ىو تقل

 ل 5و 0 3 5 ١
 مك اس لاقف مينو 2وذ 1 سانلا ن 0 ع كار دو مع لاح ديلا العلا وبا 32 م يل ىرعللا

 لام واهررك لوجو محا 2 اننا لاو مالفلا ا 0 الار انيدلا مهل تكرد دقر تكل
 .منسح ةبجعاف اعازب ىداوب ةرافسا ضعب ىنزانجا دق ناكو ماق نا ىلا 0 00 ككلذل

 تاينالا :ةذه هيف ليعف هيلع ىه امو

 0 نعاضم هاقو , داو ءاضمرلا ظحفل اناقو
 ميطفلا ىلع تاعضرالا قنح انياع انحف هود" تدلرح

 ندنلل هما دتلا ,نتم.دسلا“ الالم يطا لدم سفرا
 2 لل نذابز انييجمف لاه سيشل عارت
 ميظنلا دقعلا بئاج' سيلتف. ىراذعلا ةيلاح ةاصح ور

 ةرعش نم اش دروأو رهدلا ةنيز باتك ىف ىريظحلا ىلاعملا با ةركذو اهباب ىف ةعيدب تايبالأ ةذهو

 مل ضرعال سي ديلقا طك . م رباك مالغ كو
 شل ءرج ال ظطقنلاكر اصق ضخ. رمل هانت دقو

 هللا عي يح ليضافلا يصاقلان | ىتغلبو دوجتولا زيزعن هناوبد ام و عيطاقم رياغلا كدنإاب هل دجولو

 ملف اعدل 0 7 دالبلا ك ت:ةنعر لاس هناويند هل هل لشع) نأ هر 0 انسلا ا صعد ىصوأ اع

 اا نمو 0 ةيفو ةيلع هتردق -- ربحا 5 انك لضاففلا ىضاقلا ىلا بنكف ربخ ىلع هل ع

 هللا هيحر ةيايعبراو ,نيئلثو ميس ةنس هئافو ثناكو «لزانملا ىزانملا رعّش نين رفقاو “وهو تيبرخ#
 01 8 ةدابزب د2 انس ال ميسنلا| هذه ع ءاز 0 دعنو نونل و ميملأ مرتقب م ىقاعت

 ايعأ نم ةعلقلا دركز ام ريغ 0 كثرت تثترخ 336 ةنيدم 0 ل هم آد مث .ةدئ كا أر اهدعب و

 تك ناك 0 ترد تثرخو : ةامح كحانض راع كَ دلا ىفت ةنيكرت كف 0 ىتايسو ل 5

 نم ةريبك ةيرق 0 فلا مل ةاينم نع تلالا دعبو ءازلا كلا ؟ةدخفالا دانا م اعازبو روبشملا

 ع 0
 ص للا اةلشا 3 رسدفو هجلخح 0

 و ©

 ناب فنورخلملا ىلغتلا ظق دنع نس ىبحكأ ن: كغ 00 5 ند 5 هللا تح وبأ
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 ليت ةلطا#ريبلاب فرقا ركل اما اروتكو راك لاقوت هيلعلا_ناوهاثا
 نم رخآلا عبر ريخ نم نولخ كحل 2

 ا ا ىاعت هللا ءاش أ ىنيفشان ندأو ةييتعللا ةكيجئرلا ف اذه دعب نس 0 هةنكليم

 وبا هل: لاقو نيا ركدلا ادررلا سال ىف د
 55 ودخل دانبع نبا ند بطرف نيفشات ن ند بفسوي دعلا 8

 5 نفدف ةبطرق ىلا قيسو ةيايعبرأو

 0 0 عمرا 3 0 هندالو ب علا

 نم اننا ءابلا نوكسم ٠ 7 2 ندادبزو ير دانق 0 ةيامعبر و نيناهثو 6 | ةيافم رقص 0

 نونو واو اهدعبو ةليبملا لادلا سو ابتنحت
 4 31 ثداعأ

 نورعم ا يالا ىسلدتالا قت الوعلا دي ند ديحأ رفعج ونأ

 0 0 ارا قلصم دن كل. ند دي ةيجرلا

 ا ف ؟ ىبشملار رعاشلار انالا ن
 _ 5 و

 قتسو عمجف اياع َى 1 0 ياسا نياق: ريعللا دج نب داع دصتحلا ءارعش
 هلوق ةرعش نساححم نيف ةعيال ناسحاو دري ال لصف مظنلا ةعانص ىف هلو

 يلفت وفك انيع تدلك امردت مل

 ملف فدكلا مآر لدار نم ينبدفإ

 لجع ىلع ىنافاوف نويعلا ناخ
 : ساكلا هتيطاع

 نس منافجا تلزاغ اذا ىن

 ابتمادم تّيعتساف

 ل لقرار يدا ددسن تثدرا

 ةرعذب ردغ ال مسح 3 ادب

 نقيس مثلا ردك ملاردب

 نذل ةرخ دارعش ىإ 2 راويد مو جذل عيطاق تيوس اذد كغ ميو رك ا ١ ا

 هعدمك كيدداك ام 2 مارغلا نم

 ةقنم عم دلاا قرع نم معطس

 ديحلا ,نم الإ ةديج اك

 دربلاو لوسعملا ب ككلذ نم

 ىدي عوط 2 دب مريصو
 دسولا' ليضفأ, ىئدنع ككفك لاقك

 درأ مل ردبطأ مل. ,نايظط كتبسو
 0 سداح الا كتكولعم ققالاو

 ةردبلا نأ لبللا ىرداما

0 

 .3ةدضع ى

 هلل مس قولو ةيخذلا هاا ه6 2 ف 5

 ,١ فلالا دغيو ةدكيوملا:ءابلا ديور رولا رع راجالاو لاك جللا ميهحر .ةيامعبراو نيثالنو
 دروع نب نالوخ ىلا سلا 57-0 كولا ماللا دعيوو أو ولا وكسو تدوكعملا»# 0000
 مسكو ةئاثلا نيشلا نوكسو ةزيهلا رسكب ةيليبشا ىلا ةبسن ئليبشالاو ماشلا تل اريدك ةليق ىف
 ىو 1 58 رات ابدعت ِء ايلا 10 ماللا رسكو ابدعت ع ها ءالبلا نم سو ةدحوملا 1

 ادييس 9 6 8

 كلت الا دآلب مظعا نم



 لع جارد ةالطمف اهل لاقي سس هل ددإلا 5 ةيددام ىو ةلطسق كك ةيسنلا هذه ماللا ديدشلو ةليثإللا ءاطلأ
 7-١

 ريغ الامل وكدلك مدخل لإ دو كار كا

 رغاشلا ىبطرفلا ىسادنالا ىبوزختلا نوديز نب بلاغ نب ديا نب هللا دبع نب ديحا دييلا وبا
 ىلد ءارعش ةيناطخو م ةباغ دل ايلا وبا ناي ا : ندا لاقروبشلا

 ارو اه ى 0 عفو أرضو اعفن ناطلسلا فرتسو ارط , مانالا قافو ارح مايالارح ن م موزدخ“

 هيما ردات د هنايب رجلا سيل رعشو فلات ا ةقكيدرحبللا نذل :كحاالا

 العو ةرعش داجو دب 00 عردو ةبطرقب ءانبققلا ةوحو ءاندأ نم ناكو ىناعبلاو ظافلالا ئرعش ىقابملا بيرغ

 اع نر حل ها ةةيليشا كرحاص داع: دضتعللا قال ةبطرق ىن رع لقتنا مل هدا قلطظنأو ةناش

 رثنل ا هد

 مل ركذوربزو اكروص ف لعد اكو هتاراشأ أ نكرد و د ادلخ ك ةسلاجلا هصاوخ 8 ا م ةلعجت ةيايعبرأو

 داوق تكلذ نفض | مظنلاو نص ملأ: نم اريثك 8

 هددت ل 5 كحل ثعاذ اذ 5 مهينردك ل كمعش َك م كليو تنك

 م 3 ١
 عبا 3 ممم 062 هوب 2 5 ىئ تلذذ ولو 0 طح اعباب كف 1 1 وو بكل لراس قتل كن نول اورام اح ضم

 ا املأ كبد م ال ام ىبلق تدك 3 ةفكينأ| 121
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2 
 2 ا

 كك اف ةرس نح عداذ فكعذدو كنود ربصلا ع

 : دا طحلا داز ندب ْْ ١ ع ىنسلا عرعب 8 0 5 2 5

 ككل امك هللا انا 8 ا 5 دل اذ ا
 سس 3 9 3

 فكم ليلا لست ركشا كنج -ىلق ل دن لدليل

 ةنوقلا متدين هل وطب نمر ايي متيرك قل[ ءاطإلا ( دوج حل ولو .ةراطلا تاكل
 6-00 ل ٠١ .٠ ١ : يب مس

 100 نا
 ًاماريلسد ساس |

 اف

 انسان ل 20 كح انيلع  ىضنيإ ان ار ايض مكبج انذ نبيح داكن

 انيلايل 0 م كنا د تدفف انماثا مك كعبلا(تنلاح
 ٠١ هال 0 ا ا . 1
 اندودلد ىجرد اقف نحل مىيلاو انقرفت ىلا امو انك 5 5

 ملا هيج ردص 5 اذن افد ل دوصقملا قرع 00 0 اهتاينأ 51 ط و



 أ بنيبعبشلا اهيلف ةدلب ىلا ةلحزب فكدساخ رثكا: ىينيرذ
 - ي

 روزتا بييضييحلا داليا ىهف قفا ,انياك  بيلسكلالا نورا ربت مل اذا
 ريصب كيا 00 ارتحت نوكأ و0 امدود لا الو ددحلا ةراشجب ايش

 رودت تلت ادا لا ع. علاجا ليصل ىرشي ىنف

 انخيأ 6

 مناخ 00 هك ناسخ رد اق 10 ىسمأ ناك ني

 ريمه لوس انقل وردوا رام درر" اكوار دكيوشلار ةينإنقا كنلر انجن
 ريشا 7 مكمل كي ل اا اككيأو مئيفك شمالك د رع مك اذا

 اردت قلاع د لالا ركذ ى انفال رش
 اتش

 عضو م رمسو راخم رهربي ملسلا تو اغولا 0 فيسلا بييضعتلاب ف

 ريغ ءاسنلا تاروع نود نسو ينال ى نضيف ئدتالا اذا داوج |
 2و -_و-.

 ع

 ريدح ككبلم .كالقي راجل ككنزأو ني ,كتلعلبا رونا ركدجح ات

 روكشو رذابع ىبينايف الاو ءملهاف لييجلا كنف ىنلون در راكف

 تروح . 1: )ا 0 ”ش' ىاو هل لتقف. ةفيلعلا جدم دادغت ىلا داع ا هنا -لاقيو دئاصق ةدعت,ةذه دعب ةهحدم ف

 قرطاف ناروكداملا اتتلا «انباك 0 ضر زن علاق« انلاوتكل اي حقن تلق نأ" دعيرانيف
 نظن دسأو ع مل 0

 ىلنعني ىذلا تتاف اناسنا كريغا .ةحدي انم ظافلالا ترجح نأ

 كتاينأ لح نم روت دا تح أرعش مع

 0 1ك 0 1 : ١
 فكاقلا هيف ةلعاف لوركا دارو "ان دقويو اكون فكذداو 0

 ًّك كو | 0 مالا لاقل تمكلا دلك

 أ | 5 )م - 0 : كا 3
 ةاسو أ ريثك ريح رافع 0 كنا ا كل لوب 0

 نم كيرف ةليأ ةرشع عير 2 دحالا ليل قولو رن ايفل نيعنر ل عميس ا معلا ف 5 مند الو كانذاكو

 ضو ىلا ل اادلا ريتكد جارد 8 ىقكاعن هللا هيحر ل نيردعو ىف 0 ةرخالا قفداميح
 5 مس

 0 ةايما : شا طم ك4 نطاق 1 ليطابفلاو دك ا م كلف الز عت. ف دديشلا' ءالأ
 31 2 2 نا ناي 2 ب 0 0 اح 5-2 ١ 1 ا - 2



 ع
 0 اي

 ا ها
 قابيلع

 ىوهلاو ةدوملا دهع ىندشانت

 ةظحلو باطغلا عوجرمب ىبغ

 مير تينا بم اوض
 عدرم بئارتلا ةادفم لكف

 ىنداقو هيف سفنلا عيفش تيصع

 ابي تفهو' يارا عر اطو

 مناع اودع ىنم تعذو نع 23

 قطبلت رح اوهلا ا ا ص

 ان ذا تارجاه لا رح ب لكلا

 0 ىو ءابكنلا ل

 00 ذل دا اهيل هول
 ثلا اوبانعلا رع كحال
 هزع لج ىرسلاو ب ترصولو

 0 ف ةاكوملا ,وستلاو

 اهناك موجلا رهز تدزحت دقو

 اهناكىتح بلطعلا موج ترادو

 اهنا 7 قرط تنام مر

 عورم مالظلاو ىمزع بقانو
 ىلا

 <ذ دق ذاو ةيافك

 ةرامخا ليتلاوكذا جنت
| 

 افق
2 0 

 رداوب ابنايجعتسا. |! اهل تالقلف

 م,

 ىناو ىتيه عوط ىلا نا تنقنا د

 اين ددلا اذه ىو ارك
 58 انزال الا سا

 جارخلا ىاويد بحاش دييحلا دبع
 ادت 54 را

 وْط اهن 1 يح

 ةليكحلا د اعف لا لود

 هبال َنَف كارا

 رييخ سوفنلا كده ا

 روحو ا عرذا رخل

 ريظا قماح د6
 روكبو ىرسلا باذتل حاور

 رطل يفاكلا رد ارح
 ح ع

 ىت

 0 بارسل ! قارقرو لدغ

 ريج يصالأو 06 ىلع

 00 6 ءاضمرلا ىطودسأو 35 2 0

 يقص ئرجلا 2 2 رعذللو ن

 ا 0
 000 2-2 ا 00 ىلع ىنأو

 ربزو فرشملا الا عبر اذا

 الفلا نانجل ىسرجو
 تأ شايغلا ليغاف 1 نكد

 روحنا قد ادعتلا رسحب ف تعاوك

0 
 نم:ايش كذا نأ ىغبليف ديصقلا ةذه ترك

 مكان حديبل رع ادصاق دادغب نم جرخ دق ساون وبأ ناكو ا | رح 2 دا 056

 اينع نب ميهربا قحسا ى
 كلذ ل اننم

 روست اككارق ل انهضملكف زبزع

5 
 1 نديرح  نتم ىرججل»كرسج رز

 رويغل اهوجش سس 0

 تلا لزانملا ركذو ةديصقلا ةذه ةدشناف اهب

 هت عاغلا -
 - كرج ةتلوتت

 اريمكل نىدحتلا :تناعيسا قا 3ك



1 

 رثقم مارح ىف ودلغاو بورا نيتاف ىنيلاستإل اهل, تالقف

 هلوق ةرئاسلا هثابيا نمو الروب شم ةاياضقو ديج ةرثكا رعش ناويد لو

 نامزلاو ةظحج نين باتغ“ اذه لق. ىتح وجا رو

 قاذلا ودبس 0 هلق” يفؤرلا 'تالو

 ناطرس اردو راش لاذ ىم هظوحح روعاسلا 0 ثيبن

 ناذآلا ةدلل نويعلا م لا ادايحت ميمدانل انيبخاو

 كك طساو نم هثوياث كيح'ليقو طساوب نبرشعءو عم عدر  اليقو اةيانيتالاو نإلرشعو ثس ظلس ىف فوثو

 2 اهدعبو ةيعخلا ءاظلا اظيفم انلائرملا مالا نوكسو مب لإ خقب ةطحجو لاعت هللا هيحر دادغب

 ١ ميسا لاسم قردندال كنا يبطما لاق جدسلا نب ةلإ ادع يقل يلع انقل رذ
 ىناغالا بائك قو دادغب ضرات قركذ هلو 5

 رد ل

 2 اطسقلا ىسلدنالا جارد نب ىسيع نب ناييلس نب ديحا نب ىصاعلا نب ده نب ديحا ريعوبا
 ءارعشلا ةايح ف سلدنالا ىف دودعم وهو ةرعاشو رماع ىبا نب روصتملا بثاك ناك سناك رءاشلا

 عقصب لك مقح نك لاف رخل مي ىبلاعتلار ىصخم ودأ ةركذ نيمدقتلا ءانلدلا نيديجلملا

 ايشا مل درواو لوقيو مظني ام دبج#» ناكو لا مشا دحا رو مشا عقصب ىبنتلاك سلدنالا
 نم 1 هيظنو هانا 0 افرط قاسو ةريخذلا كانك ق ف ماشي ن د نسحلا وبأ ةركذو طدسح

 اني ح دم لا ييكحجلا ن أود ىلا اةديصق ضراعب نأ 0 37 لأ ندرو ,هصخلا نأ نال ا

 ريسع ككيدل ىجرب 0 رويغ كوباانّيتيب ةراجا

 اهتامج نم ةغيلب #ديصق ةدشناف

 رؤبق_ نيزجاحلا فير ناو“ وتلا وه ءارثلا نإ ئيلعت ملا

 ريفس قرماعلا فك ليبقتل مناو رافسلا لوط ىنفوحست
 ربهن تامركملا ءام كبح نا ...اذجلا نوافللا هام ورا تايعد
 ريط كارعلا راك ل ريح فعلا تاريطع نان

 ريغصلا ةدلوو هنجوزل هعادو لفؤععدو 3 اهنمو

 5 ا انلم ىراصب افه دقو عادو ال مينالالتم اك
 تب
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 ةراذحو مدامز نم مقوخ ةافكو منظمي طللللا ةداز

 مظعمو ًاليوط انامز رصيب ماقاو ىرصبلا راسقلا ءالدلا عيرصر عش بولسا ىلءوهو دبج 0
 ديص .ىدبملا نب مكاقلا ل رودنملا نب دعم مبيت ابا زعملا اهب حدمو ابار ا[
 ايفابعا ل دري نبأ يرلا انآ ريزولاو 0 ل مكاححلاو زيزعلا د ا
 ىسسدكلا راجل ريمالا ةركاذو لاش هللا ءاش نأ ميجارت اى مركذ تاس نيدردملا 11
 ريشا نم نيقر نال ةعبحلا م ىف ةريغ دازو ةياهثلثو نيعستو عسسل 3 ةنس قوت لاقو رصم جر 1

 نوكسو ةزيهلا ىثفي قكاطنالاو رصمب قوت 35 ناس كا ضر اركألا كر ربش ى لدي راش
 كيل 4 ا ةنيدم هو ةيكاطنا نا ةنسنلا ةذه فاك قفلالا دعبو ةليبلا لا نونلا

 هيلع بقلوهو فاق هدعبو ميما حو ليها نيعلا|نوكسو فاقلاو ءارلا منغ قيعفرلاو

 ىكمربلا ةظححلا فورعملا كرب نب دلاخ نب ىببح نب ىسوم نب رفعج نب ديحا نسحلاوبأ

 نابزرملا ند رصن وبأ عيج دقو ةمدانمو رداونو موج رابخأو نونف بمحاسص ًالضاف ناك ميدنلا

 ملوق ةرعش نيف ةقئارل ١) راعشالا ملو ةكماربلا ةبرذ نم وهو ةرصع ء .افرظ نم ناكو ةراعشأو ةرابخأ

 رئشملا لاونلل اي دح اوحضاف ل و

 نتفد نط ميظبرقت نم لج ملف ربعم ظفل ميناسحا نم لد ملف

 اضيأ هلو
 مابتسل مانملا ف ىدوجف ىطقي نع تلعب اهل ثلقف
 مانملا قفاكرورأ نأ عيطنو ' اضإ مانن تثرصو ىل تلاقف

 اضيا هلو

 مهفالسا نم يقالخالا اولبقتو ىدنلا أورجهرشاعم ني ثحبضصا

 مهفانا 0 0 كتيلواح اهناكف مهلين لواتحاا 0

 مهفانكا 39 شاعب 1 نيذلا كَسَد ىندغو ريب بكلاب ايما كانه

 اضا هلو

 يللا قدح بقارذ سسدلا تيكرلا انتا ا
 ةيصولا ريخ ميلقي ميقملا بمصلا مكيصوب

 اضيا هلو
 رتقم بوث ما تنارفم بوث ىفا اندعب ثكلاح فيك !ىل :ةلئاقو



 ابطابطال لاقف ةعاردب ئجا همالف دل لافن ناك كلو ةاطإ افلا لعجبف غنلي ناكهنال كلذ هل ليف
 نبا لاق مليم او ءارلا تفي ىترلاو 0 قوات كدورب يسلا نبا لاق مليبلا ةددشملا نيسلاو ءارلا ]ودار شار اعل يبلع ايفانق دب

 نم

 ةيواعلا ةدانسلا نوط نم ىنطب ل ةيسنلا ل

 ةيينيلا ىف ىبلاعثلا ةركذ روهشلا رعاشلا قيمقرلا ىاب زوينملا ىكاطنالا دحت نب ديحأ دماح وبا

 زرحاو لزهلاو دجلا عاونا ىف رعشلاب فرصن نسو ناسحالا ةلهجو نامزلا ةردان وه هقح ىفلاقف

 نايف قارعلاب: اح نياك ماشلاب وهو نيئسحلملا دارغشلاو نيديجملا حا مادملا'دحا وهو لصحتلا بصق

 ىتايسورصم هكحانلا ىدييعلاّزعلا نب زيزعلا ربزو سلك نب بوقعب 7 ابا جدال هلوق هنساححمررغ

 للامام ىلإ اههركذ

 اه دم نمو

 ةراجعو:ههبستذ هانلقاو. ةراذاعاو هلاقم اسنتعيمنادف

 ةراج اي ىعيساف تسرع كب كلو ثينع ني ىبناعلاو
 ةرارزأ ةكلل عم ةارئرهدلا َدَنأ نا مسيدارا نم

 ةراظنلا نعال اقم مللا نم باذع منا ملاع
 ةرانسأ رئسا د نم كن مكلف ةرئاس هللا كله

 ادم طابا الم لسا دك كشاحلا 2-0
 ةرابزلاو اضرلا رثاول ضارعالاو د تعابتتلا رثوم حللشاام

 : ةراشنا رذوم رجهلاب ندع دق كب تن ا

 اف 1 م.برسق ىبتشا بيبخ نم م ن6 لزا مل |
0 

 را الا اودع ض رالا رأس ىزيزعلل عدي مل
 ةراغ لذبلاب بوطعلا ٌركو رهذدلا بون ىلع مل مىب ل

 انك ى مدنلا ةهموح قو لصبلا نم رارفلا ابناش دبوذ

 ةراسصنا ثرثكو اياطعلاتبب هادعزيزعلا نع الكف ئه

 ةرارض ةعافن ىعضتو ىشي ةدي لضاف لك اذكف

 ةراجتساو ملالظ ايفن نم الا نما# سيلف ةرجتساف

 ةراكفا ةدييرت اكن اليتم 0 مكيار ام اذاو

 ةراثأ الإ ٍبويغلا ريمص فاحش نرهذإلاو يذلا عدي مل

 3 :اظقا 6 اكردم ةقارتاشا ناك الا قران دا اج كر ضاوم الو 1



 كب

 تا دنأ نوكحل تثاقثلا كعيسو روكذملا مكاححلا لاق ةرانيثاتو نو عستو نايت 0 ةرخآلا اليك

 متيحل ضف دق ةودجوف منع شن هناو ليللاب هدوص عيسو ةربق ىف قافاف هنفد لجعو ةنكسلا نم
 ربقلا لوه نم ثامو

 ند نسح نب ميهربأ نب ليعيسأ نب ابطابط ميهربأ نب لبعيسا نب ده نب ديحا مساقلا وبا
 بييقن ناك ىرضلا ىضرلا ى حلا كفيرشلا مع هللا ىصر بلاط فل نس قلع ند نيسح

 روصنموبا ةركذو كلذريغو لزغلاو دهزلا ىف مر رعش ملو اهئاسور رباكا نم ناكو رصيب نييبلاطلا

 هل دروأ ام ةلهجب نمو: عيطاقم اهلنزكذو ةيتتيلا لاتك ىف ىبلاغثلا

 دجاول نامزلا ب ىلع ىنأو دساحل اترثلل ىنا لك

 دحاووهو مكببحا نم دقفاو ناس ىهو ابليش اعيبج ىقببا

 ناديح نب نينرقلا ى ءذلد تانكلا.:لثاوا' [فباهزكذو اًصنادل دروآر

 0 0 د مقعد للاثتت و ىنرأز از لابخ قط ا تيناش كح

 لا درك د 2 رتل و ءايط نم مام ةترصباأ لاقف

 ا هدا فاو د 012 كلا - كاف ةثلا علاق

 ببدرغ ىرعم وهو ليللا لوط مة بوسخملا ةرعش نمو ةلسح ع ءابشا اذه ردغ هلو

 رافسا ءاسنا ىهو ةاشع تفاوف اه راهن راسي لولا 3 نك

 ند ِتلقنو ةليوط ةديصق مليح نم ابطابط ند 7 0 أف ١3 ىف نينايملا ع نيذه تادجو مث
 مك دعو |

 كلانا اح نم رك دلل, نسحلا سا 1

 اماقا طيلخخلا نع اذا اددجو مهنبيل ىئاشح ىف اوقباو اوناسب
 امالحا اهم .ةعرسل ثنناك انا لا ماتا هلل

 ام ادد فككاذإ ىل ماقال رم ىخال ةيحر شدع 3

 روما ةركذو ملأ كالو وكلاب يساقلا نا نينازنم ةيقدلا دل الل 00 انه نم قدا

 هللا هيحر بابو نيعرأو 2 نس ىف قون لاقو رصم رزجرات نا رجسالاب فزورعملا راتعملا

 رصيب ديدجلا ىلصللا فلخ مهقربقم ىف نفدو نابعش نم نيقب سيل ءاثلثلا ةليل ةريغ دازو ىلاعت
 اهناو ةدج بقل وذو !ويتدخوالا] نيثايلاو, نربط نيتاطا نشب ابطابطوا لس نونسو عبر 9 0

0 0 
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 تيغملا:قفش ىف: لسيشلا نولك: اصييق ل ثدها حارلا لاقف
 ببرق نم ببرق نم ببرق :ىذدخ ن ولو مدل زب رض ربع

 مهحر لس ,نوعسلا ةريعو باك نيعيسو دحأ وأ نيعبس ليقو .ةيايئلثو نيعستو ع عسن ظلس قولو

 فعلام'" ند مرأ> ى لا ةبسنلا ةذه ميم مث ةرو انكم ل فلالا دعو هلولاا لا لادلا يتقي يراذلاو هللأ

 ابنتحت نم افق ءابلا نوكسو ةددشلا مليبلا املا ميلا رسكب ىسعيكملاو ميت نمريبك نط

 رواجت ىمورل از بعبلا لحاس' كعةمنيدم 1 دصيصملا ل جسنلا ةذه هلم ثيناث داص اهدعنو

 3 هو نيعبرأ نس قروصتملا رفعج ى دا مع ىل ن 1 اهانب 0 لأ كلو سيسلاو سوسرط

 رودلا رمان

 بصحاص نام هز | عيدبب نزورعملا ظف احلا ىنادمهلا ا 0 نيشحلا ل د ديحا لضفلاوبأ

 ةرث | ىفتقاو 5و ذح ىدتحاو هناماقد ى مرد ا ل اعو .ةقئافلا تاماقلاو ةقئارلا لك لل

 ىور * ءادصغلا ءالضفلا دحاوهو سلما كلذ كلل علا هيل | ىذلا هناو هلضفب هتبطخ ىف فرتعاو

 مظنلاو ةعيدبلا لئاسرلا هلو : ريش نعو ةغللا ىف ليجملا بحاص سراف نب رجا يعلو 0
 كرت هنكم نكس اذاو هثيبخ ربط هثكم لاط اذأ ء يالا | نيف ناسارخ دالب نم الأ » نكسو حلا

 لناس لا كسلا هلحم ىبمتنأ اذا هلظ لقنبو ةوآوث لاك اذ اقل دل تحل كل ع
0 

 وما الإ ف سلا ىنمو مرخحلا رعشم ال مركلا رعشمو جاجحلا ةبعك ال انحف | ظرعك ىه ىتلا مئرضح

 نشخ سهو ناه ىننح مظع 2 دق ٌبطخ ثوملا ةيزعن نم هلو ةالسلا لبق ال تالصل هلا هلبقو نيعغتلا

 رظنتلذ اهونذرغصأر 0 ا كنجو اه عدوطخ 0 ثولار د 0 تركذت دق ابن كلو نال ىلح

 ةليوط ةديصق 0 نم ةرعُسش نموذ ةمحدلا ير لطارق مث نعم الإ ىرن لد ةنيب

 ابهذلا رطيي ابنعلا قلط ناكول ابكسنم ثيغلا ٌبوص كيك داكو

 ايذع رلوستلا» نصر لاو كسلا“ قلتو سيقلاو نك كارل ركدلاو
 ىثاذبولا لوح «نب ذيع العلا ينال ايدج ىث نادم تا ةركش نو

 نادلبلا بقا نيمامتدكل سلس لوقا دلب ىل. ناديك

 نايبصلا" لقعلا ىف مهخويشو مخويش لثم 1 فرست انسسم

 اه ةنيدب اس يف وي ناد يشن ناقد تنام يم ى نا لك دلو

 دهن نب ندا دبع تيعتش قنا مكاحلا ابعيج ىناقملا مد اسررخا قف كدجو مث ىلاعت هللا ميحر

 نمرشع ىداححلا .ةعيبجلا نو لاعت نلاادبس) ةارثم [قرتو لئاسرلا رك انا ”لاقمام ثسود نبأ
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 بيلطلا ار ةدنع ناكو ناديح نب ةلودلا ىبس حاد صاوخو ةرصع ءارعش ةلوحف نمو نيقلفملا

 نع اهيف ىور بلخب اهالما ىلاما هلو بدالاو ةغللاب افراع اًعراب اًبيدا الضاف ناكو ةبترلاو ةلزنملا ىف
 ىلوصلا ركب ىباو ىنامركلا هللا دبع ئباو ميوتسرد نياو شفخالا ناييلس نب ىلع نسحلا يبا

 نوب ءلاللعا يوب, نيس مسقل] وبلا 'هنع :ىروو ىصيصملا دج ةيباو. ىضوزغلا .نييخرلا دبع نب ميقزنلو
 وباو كيرحلا نوع نب باطعغلاوباو اغببلا جرفلا وباو ديحا نيبسحلاوبا هربخاو ىبلحلا ةماسا ىبا

 ةليج نم ميف ملوق ةرعش نساححم نبو ىيشاهلا رفعج نب يلاصردهاطوبا ىضاقلاو ىدلامتلا ركب

 دخلا كنج ىو ايندتلا ف تسالك» :نييساركاا لاركلا" را! ملعلل ا ركأللا
 ديللاو ةييبكشلا نيص اما ككفراوو ؟عللطلا افرك نوكلا كار
 دفرلل ككفكو ىوقتلل ككلوقو .ىلعلل ككلهف رهدلا ككيلع ىضيبو

 اضيأ ةرعش نمو

 دوبعلا ثكلت اهدوهع ناو دورز ىشالناق ن زادحتملا
 ديقفلا ىنا يفقوم نيب ىتاحربصلا ُثدقف دقو ُتفثو

 دييعلا اهكيانادنلا' ل اولاقف لاذع قف

 رءاشلا ىوحنلا ىريربجلا نوع نب باطعخلاو با ىكحو ديشانالا ف تاضراعمو عئاقو ىبنثملا عم هلو
 ءادوس ةدحاو ةرعش هيفو اًضايب ةماغتلاك هسارو اًسلاج هثدجوف لاق ىمانلا سابعلا ىبا ىلع لخد هنا
 تاقفرعش ايف ىلو ابد : حرفا انآو ىبابش ةبققب ذه معن لاقف ءادوس ةرعش ثككسار ىف ىديس اب. هل ثلقف

 ىيندشناف هيندشنا

 ا

 اتور نويعلا يوت ادرس تف ا 0
 اهتيرم تيمحرالا ةلاب هور بيل كلتفت
 اهثّرض 1[مختلا هكا نوكب ل را نه 0

 نمو ءاضيب ىفلا نيب' ءادوس لاخ قيكف ءادوس فلا عورت ةدحاو ءاضيب باطغلا ابا اي لاق مث
 فكن ةكرتالا نسل دل لاو اوبر ولا افلا بستوو هر

 اتسيححلات هي ع 6 0ع ده وسما ذاللا 1 ق”ييفاكنا

 بشرا ةلنيعك هلع هلا هيئلقيب .كارش أارشلا ثيبع دقو

 كتحع' ئز قر كليقإ ذقت ا

 بولقلا مدب متغبص تنا ما اذه تك بيك رح



 نه

 نرش بلث قلق اويف بكإ ناك بذال ةريشعلا دعس مل لبق اييناو نالهك نب دبز نب ببرغ
 ناك ىبننلا ابا نإ لاقيو ميبلع نيعلا ةفاخم ىترشع لاق ءالود نم هل ليف, اذاف مدلو دلوو ةدلو
 وجه يف ءارعشلا صعب راشا اذه ىللاو ماشلاب ةدلو اشنو هدلوب ماشلا ىلا لقتتنا مث ةفوكلاب هاقس
 ينل

 اًيشعو ةركب سانلا نم لضفلا بلطي رعاشل لضف ا
 ا ءام عيبي اًنيحو املا فلا ىف عيبم اخ تاع

 رداقلا ليوا قر تيك مان ى نأ ف لدعلا قبال زعل ادهريظ' داما فرك" ل تاس
 ةلوقت ؟يسطلا ىلع ن ررقطملا تقلاولا نر تملا لثفا الو رورشللا

 ةراقسللا ةفكاذ لدم ران اهد ذا نرابرلا 13ه كرك هللا" كعر ذل
 نامزلاركبل ىري ناث ىا ىتنتالا ىناث س ا 0

 ناطلس قىد'ءانرسك فو ششنج 0

 ينعاد ؛ هتارجعم ثرهظ نكلو ئبن ةرعش فوه
 مر ةوربلا ف اقم دك لرا ةلسل | ذم ةلكييم ان سا طدعنإو ا ًاللاو ةلببلا 0
 ةيطرق ببحاص ىدعللا داع نب ديتعملا نأ ىكحتو سط'اهل لاقت ”نامركو نايصاو نوباسبن
 : ةليح نم رهو شما "تيب هلم قاموب طنا ةليشأو

 نر ارز نطل يعم انك باشا | هرب : ىريعلا تكف تريك اذا

 اًلاجتر ا دشناف ىسلدنالا نوبهو نب +. ليلجللا دبع ده وبا هسلج» قورهل اناسحتسا ةدّدريب لعجو

 ىلا يتفن ىلا اياطعلا ديجت اهناف نيسحلا نيارعش داج دل
 اهلاضلاة رمش فووق ككتالم. رد زولو راب انهع انستا

 ملكا لكلا“ اهلوا للا لدا نادل اى ناديح نب ا ١ ليلفالا ركذو
 ضعب لاقف اًدعاق اهدشناف اهابا ةداعتسا ةراد ىلا هلودلا فيس داع ايلف ءادؤعت ام ةرهد نم

 بييطلا بأ لاقف نوع ال سانلا كات 0 انيئاق 7 بيلا »انا ديكه نا ديرب نيرضاحلا
 مدسفن وييسف ةليجلابو ةيوجالا نسحتسم نم اذهو « ادوعت ام ةرهد نم .رمأ لكل ء اهلوأ ثعيس اما

 .ةليمملا ءاحلا جنو ميملا مصب دسحم ةهدلو مسأو ىلوا راصتخالاو ةريثك ةئابرجامو ةرابخأو ةنايه ولعو

 ةلثهم لاذ اهدعبر ةددشتلا ةليملا نيسلاو

 ءارعشلا نما ناك رضيشلا رعاشلا| ىمايلاب نورعملا ئيضملا سرادلا دج نب ديحا ساعلارا



 زج

 نم موق اب لاقف هيف بثوعو هفاخ هسفنب ةييسو ةرعش ىف ميطاعت ىار ايلف هلامعا ضعب ةبالوب ةدعو
 2 نت ملل مكيسحف روفاك عم كلما ىدي اما ملسو ةيلع هللا ىلص دج دعب ةونلا ىلا

 اهلوا ىتلا ةديصقلا روفاك ىف هلوق هيلع تارقف هيلع بيطلا ىبا ناويد تارق ثنك ىوحنلا

 بجعا ب رجفلا اذ نم بجعاو بلغا قوشلاو قوشلا كييف بلاغا

 هلوق ىلا ثغلب ىتح

 بكينا ال اك و نع ع لو ةدبصق لرد لها رمت تشكل خلا

 بلق ىقلا ةنبااي ىبلق َنكلو هلفا ىنعرعشلا دوذي ام ىبو

 يد ا ا فيس ريغ جودايم ىف رعش اهلا اذه نوكي فيك ىلع رعي هل ثلقف

 لئاقلا ثسلا عفن

 لئاق' ثنا ام نيانلا نيطتعت الو فكلاس كنا ام نانلا طا ورحل اخ
 ةليل لك ءايلعلا ةرضحب» سلج“ ةلودلا فيسل ناكو ةزيييث ةلفو ةرييدت ءوسب اًروفك ىناطعا ىذلاوهف
 ىننتمللا ىلع هيولاعخا ع ننأ بثوذ مالك ى ىجتلا هيولاخ نال نيبو ىنتملا نب يب عقوف هترضحت : نويلكتيف

 حدتمأو رصم ىف ل جرخ بسضخغو هبات ىلع لس دمذو جرخو يشف ةعم 00 ساكثنم ه_هجو برضف

 عجر انو هنرئاح كلج تليذلا ةيوب نب ةلودلا ٌدصَع جدمو سراف دالد دصقو هلع لحر | رو فاك

 ليجلا نأ نن 0 نابثل نابعش ىف ةفوكلا ىلإ مث دادغب اًدصاق ا
 ةودحملا لتقف 1 هةداحصإ نم ةعايج اضيإ ىبتنملا عم ن .راكو اا نم اةذدع ىف ىدسالا

 نم ةيفاصلا نا ليف ةيفاصلا "ل 0 ع ] : ةينايعتلا نم برقلاب عم همالْعَو ا هندأو

 : تانك قى قيثر نباركذو نيليم نيلي اليم ةفاسم ايدين لوقاعلا ريد دنع دادغب زار نم ىررغلا بناجلا

 ثدحت) ال همالغ هل لاق ةيلغلا ىار نيحرف. اك بيطلا ادأ نأ .ةراضمو رعشلا عفانم تانك ةديعلا

 لئاقلا ثناو اًدبا رارفلاب كسرنا

 ساطرقلاو ولو كو علا ىنفرعت ككتاب ليللاو لك عاطل

 3 لبقو نيقب ا ءاعبرالا م ككلذو ثيبلا اذه ملئاق ببس ناكو لتقف 1 اعجار ركف

 نيالا 5 ناك هلتق نأ ليقو ةياهثالثو م عيرأ ةنس ناضمر ربش نم انيقب نيثليلل لبقو نيقب

 نراقب نسجل عير نب لبتو ناضمر رش نم نينا سيح لبضو نار رجس نم نشل را
 2ك 8 1 ب مق كاب 0 0 حددت ف 0 0 نسلا] نم ن نات

 اع نس 7 ند جدأ نس ف ل ركبت هادم افق ند ىقعج وهو ع اذ امال

1,14 
 ض2

 ان



 هل

 انل مك اًموي مل لاق ةليكتلاو حاضيالا بحاص ئيسرافلا طاطا كاوا ليف ىنحرشنلاو مظنلا
 بتك تعلاظن ىلعوبا نيشلا لاق ىبرظو ىلج لاحلا ىف ىتتتاملا لاقف ىلَعف نزو ىلع عونيجلا نم
 ىلع وبا هقتخ ف لوقي نم ثككبسحو دجا ماف اًثلاث نيعيجلا نيذهل دجا نأ ىلع لايل ثلث ةغللا
 000 نابرظ عيج: ىبرظلاو ب يبقا ىّسي ىذلارئاطلا وهو لج عيج ىلجو ةلاقلا هذه
 00 هنم يش ركذ ىلا ةجاح الو ةيابنلاوبف ةرعش اماو ةحئارلا دتنم ةبيود ىمو

 0 كيناكو ةناوبدا ف ةل هل ورب, ناك ىلاعت هللا هيحر ىدنكلا نيدلا جات
 نمو !يةنارغل ايهرك ذر كيج هب لاعتملا يبحصلا دانسالاب

 0 ىنترظن فكبلارقتفم نب 9

 قلاما ريغ لاما تلت يد ا ا
 ككلصو ىب ين دو هبلا بتتكف 2 عطقنا لبا ايلذ هئاعا ؤ ةاشغب نقيدص دل ناو نو رد ناكالو

 للا ءاش نأ تلعف نإع ةجصلا ر دكتالو لاا ةلعلا كيضن الإ نا دكمار ناف البم ىنتعطقو الدعم هللا

 00 د 0 ىبأ ىلع هعجرب, نم مف تان ل لع ةرخش ف س انلا أو ىلاعت

 رعشلا نم ىقب دق قاكاذك يبه هركذ تالاو ءاشلا ىم انلا دجت ني دجحلا سس ابعلا وبأ لاق هيلع

 2 لاب ا ا ا د ا 35 اح كا جل
 ملوق ايهدحأ

 لاكن" نوم ءاشف ىف قئاولش ” قمم زال ركذدلا "سلك
 لاصضتلاب:لاصتنيلا ترشكتت ماس ىقىكنبايفا:اذا ترصنف 5

 هلوق رخالاو

 ناذالاب نرتصبيإ امهبيناكف ١ ةرائغ:نويعلا رس .لقسعج ىف

 رثكا ىلع مل «تغقو مهرلع تدحا“عئنبذلا رياشلل دحا 7 لاقو:ةوحرشف مناويدد ءايلعلا ىنثع

 0 راك منا 7 ةرئيغ 00 دن: اذها لعب  ملو تارضتحتمو. تالّوظم : نيب ام احرش ا نم

 ةوايسلا ديدان قنةوانل اعذار هنإلا لاخلا فلا ةاسنإو .ةمانلاةةاعسلا رشفبا ف قررو !ةرهت
 قرفتو ةرساف تب لا كيتا ضيح ريما واول هيلا جرد مهردغو بلك ىنب نم ريثك قلخ معبتو

 ةلودلا فيسريمالاب قيحتلا | هل 07 اذهو ككلذريغ ل هقلطاو هباتتسا مث الررطا سحو هباعصا

 حدمو ةيامئلنو نيعبر رآو كس .ظنس رصم لخدو هقراف مل ةياليثلثو نيثالثو عبس لانس لف: ناديح نبا

 ملط و نافخ مياجر ىو روفاك ىدي, نيب ىفقب .ناكو ديشخالا نش روجوناو ىديشخالا روفاك

 ءقرافو هاجد مضرب مل الو قطانملاو ىويسلاب اههو 50 نم :نييجامح :بكرتو هقطنمو فيس

 روفاك ناكو قحاب ملف ىتُش تاهج ىلا لحازر هفلخ روفاك هجوو ةبايثلثو نسنيخ .ةنسرجتلا دبع ةليل



 تا

 اكلم ناكو تلئسم ةيام هو .ةيبيطلا اقل: ىبةبيقفلا لئآسللا:عضوو تتواسالا كلذ ثاناقللا
 كاعت 0 امل نأ ةركذى تالا كاماقملاكحاص:لناذيلهلا نامزلا عيدب لهشام نادم
 اوذ ابنم ةديج راعشا هلو

 ىبرتل 0 ةهققعكرت .ةلودجم ءهافيهانب ثم
 ىوحن اة نلكم نوتعلسما اف تاق لظرطب رتترتل

 اقنا كل
 تقلا عجهيصتلا ٌعْمَج سمان ملاعب ملسللا

 هلق لل كرافسللا لف تييبطخت نا ةكاحإو اكل

 اضيا هلو
 مرغم فلك اهن ثناو  ًالسرم ةجاح ىف تنك اذا

 مهردلا وه ميكمسلا كاذو مصوت الو اًييكح لسراسف

 م
 مرضت ران ءافحتلا قواذ تس لئآقب ثسل ثيغلا ناذيه ىقس

 ملعا ثنك ام نايسن اهب ثدفا ةدلبل ءاعدلا ىفصا ال ىلامو

 مهرد ىنبب وح ا نيدم ىنناريغ كلا ىلا كثيبسن

 ىضاقلا دهشم لباقم نفدو ىرلاب ىلاعت هللا هيحر ةياهئلثو نيعست ةنس قوث ةنسح ةريثك راعشا هلو

 ريل لوالأو هيديحلاب ندعبسو سيخ ظلس رفص ىف قوت دنأ ليقو .تاح راد هزعلا كبع نب ىلع

 ةدئاز ءازلاو مليدلا دالي ريهاشم نم ىو ىلا ىلا ةيسنلا ةذه 171 فلالا دعو ءارلا ع 8

 اضيأ ةرعش نمو ناجهاشلا ورم ىلا ةيسنلا.دنع كورلا ف اهوداز ايك ابيف

 نيك اولاقو

 جان ان 0 و 00 انلق ردصلا ويد توكلت اذا

 جاح توفلو ةجاح  ىضقم ربخ كيل ككتلاح

 قورعملا "وكلا, ىدنكلا -ىفعجلا دهصلا دبع نيا نسلا نب .نيسحلا نب ديحا بيطلا وبا

 نيرثكملا نم ناكو اهبف ربمو بدالا نونفي لغتشاو :اطارخ لاَجو ها ىف ماشلا مدقو رفوكلا
 نم برعلا م الك هيف دبشتساو الأ ب نع لاس الو انهنشوحو اهيبرغ ىلع نيعلطلاو دغللا لقن نم



 م

 ربغو راطع ثوناح اهنمو عباوزلاو عباوتلا اهنمو ثكشلا حاضياو كدلا فشك بانك ابنم ةعيدبلا

 ىنم ةرعش نساحم نمو رداونو 0 ككلذ ا! كواطلل طر مك ل انافملا ذه عدبف نآكو فكل

 ةديصق ةليج

 عابس ةايكلا ثيص ثيقل اذا هئايك ناريطلا ع و

 عابش ىبهو راكوالا ىلا هابط اهرب هقوف اعايجريطن

 ةكيالب لف. نسخن هنكأ مالسالاو ةيلهاجعلا ىف ءارعشللا نم ةعانيخ هلازتمادقو اقورطم ىنعم اذه ناك نأو

 هلوق هفيرظو ةرعش قيقر نمو هةذخا ىف فطانو

 سّسَعلا نويع ثمانو مانو ةركس نم هك ايلو
 لنسكلا راك رد نقف ودا ةانعبب نللتع هلطلا كرتم د

 ىردفملا قوس ككل كج رز كار تب بجلا تبا

 سلغلارغث مّسبت نا ىلا اًيعان ىتليلهب تسبو
 سعللا دارس هم قتشراو ىلطلا ضايب ةنم لتفا

 يخل دف ردا ورحل نسل ند, ل روصتلا نأ ارق توطلا امو

 ىذه مهران دنع اندجو ل ايف دعوم ريغ ىلع ة اا كط ىحو

 ىدنلا طقسي ام لثم مهيلع انطقس اننا ريغ مّسارحا تكلفغام

 سبقلا كرما لوك هيف لصالاو,ءارعشلا نميةعايج  ىنقكا [ده ل عتسا ذنب

 كاك لورالا ء ابا باه ود الحا مان ام دعب اهيلا هكر

 ىدامج نا. ةعيججلار اهن ىحض ىفوثو ةراهئاثو نينامثو نيئانثا دنس هناذالو ثناكو قئاف' ةرعش مظعمو
 ةودأآو ىلاعت هللا ههيحر ةطلعب مآ ةر : ربقم ىف موب ىناث نفدو ةيطرقب ةيامعبرا أو ندرشعو ثس ةنس ىلوالا

 نم ةانثما ل نوكسو ءاهلا ىنذو ةنلثملا نيشلا م مضي ديبشو ةلصلا باتك ىف روكذم ككلملا دبع

 نيع اهدعبو - جنذو ةناخلا نيشلا نوكسو ةزيهلا ع الار ةليهم لاد اهدعبو ابعت

 ةريبك ةليبق يت نافطغ ند ثدر ند عج للا ةيسنلا ةذه ةليبم

 ىتش مولع ىف اماما ناك ىوغللا ىزارلا بيبج نب دج نب انكر نو سراف نب ديحا نيسحلاوبا
 تى بانك هلو ار دك اًبش عيج هر ةراصتخا ىلع وهو ةغللا ىف ليجللا هبانك نولاو اينقثا هذاف ةفللا انصوصخو

 تحالط فردرخلا' نستفا: عمو ءابقفلا اه ىناعنإت خللا لف [لئاسمر قبلا لئاسر هلو ءابقفلا ةيلح
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 هنأ ىنغلبو ةيايعبراو نيعبرأو عست ةنس ةرشع ثلاث لبفو لوالا عبير رهش ثلاث ةعبجلا موب قوثو
 ىلاعت للا: ةوحر كايبلا !ذهءةزبق ىلع بسدكي نا, قضوا

 دجا لع فلشتم اشر ١ نك دل: اكتل 1

 هذال داع ةراح 0 او دلولا داجبا.نولوقي مهناف ءايكحلا داقتعاب قلعتم اًنضيا وهو
 00 نكي ملو عبارلا مويلا ىف ثامو مايا ةنالث هضرم ناكو تافألاو تفاعلا

 ىنضاقلا لاقف باوصلار يغ مهيلع 3 اف  مالفالا 0 ”« ميلا ف مهل لاف

 هلوقب ند نلع احل هذيل

 امد ىنفج نم موبلا تقرا دقلف ةداهز املا قرت ' مل تنك نا

 انيفوأ جميضصست دعماسف فكالشمم 0 داللا ف ككرسكذ ترجس

 امرحآ نم ةيدف جرخا تتارزكذ ةليلءاودارأ أذا" سي 2 كل ككاو

 ى ةربقو ةركذ مقل 5 0 مدع نم هب نيدنايو هدقنعب 0 ىلا لوالا كيبلا ىنراشا دقو

 مايقلا ككرثو لايهالا نم نوكي: ام ةياغ ىلءوهو ميدق ريغص بان ةحاسلا ىلعو هلهارود نم ةحاس

 تارا دعدو ا نونلا مضو انفو وا ند ةانثلا .ءانلا م ىخيوننلاو هد نوافتع ال هلهأو هحلاصيب

 رصانتلا ىلع اوفلاحتو نب رعبلاب اني ددق 1 اوعيتحا لئابق ةّدعل مسا وهو ونت ىلإ ةبسنلا هذهو ةيجعم ءاخ

 586 قراض ىف تلا الثا لثا: :أ ىدحأ ةليبقلا هذهو ةماقالا عونتلاو اك اووسف ثكانه اوماقأو

 نامعنلا ةرعم ىلا ةمسالا5ذهو ءارلا ديدشتو ةليبملا نيعلأو مجمل :فب ىرعلاو باغتو وذو اره مهو

 ىضر ىراصنال أ ريشتن نا ع نايعتلا ىلا ةدوسنم ىهوززتبشوأ# ةايح نم برقلاب م اشتلاب عصا

 ةيامعرأو نيعسنو 00 ذا نييلسملا نم مينرفملا اهدعبأر "ا هناف هنع هللا

 ىلرا ,كرك ذي نع :الاءر مايا ل نع ناز ىلا: تقمزي: نم نرفلا قدبات لرد أو

 ميكالماب اهلها نإ 1 نمو ةيام سيخو ندرشعو عمسنا 0 ىلاعت هللا ءاِش

 دنع نب ديحاىلعالا نيثرازفلا ىذ“ ند. ناورم.نب:فكلالا دبع ناورم ىبا نب ديحا رماعوبا
 كر حاول اا تلو نموه ى مطردلا . رسل كد ال ىعجشالا ديهش ند ىسيع نب دح نبريع نب تحلتا

 هرم باثكي ف اسم ىبا ةركذ طقأر جرم م ءربغلا سيف نب فكابعستلا عم ناك ىذلا جازر
 سلدنالا لها ملغا 9 ناكو :عتافؤلاوب مظنلاوا لئاسنرلا: نم اًرفاو ًافرط هل درواو هيلع ءانثلا ىف غلابو
 ةيبرغلا نقيا 0 هلل ل كيانكم ىرداطلا مزح نسا نيدو هنيدو هنوذذ اف ُ أعر اب ا
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 فى

 ىدع نب نايعتلا نب مقرأ نب مسا نب رونا نب ةعبير نب ثرحلا نب ةعبير ند دابز نب رّيطملا
 نبا نوح 0 ا ل نافطغ نبا

 ةربكلا ىيناصتلا هلو بلعب ىوحنلا دعس ىب هللا دبع ب دمي ى ٍلعو ةزعملاب هيب ىلع ةفللاو رسنلا
 اهبر اهب امءوأ ء ءازخعأ ةسيخ“ ق عقور رثتك وهو منلي دل ام موزل ! مظنلا نم هلو ةروثاملا اناا ةروبشملا

 وهو نوضغلاو ك ككنالا ةايشس اناتك هل رار عشا ءوض ةاهسو ةسفند هحرشو اًضيا دنزلا طقس هلو

 كوالا دلجملا ىلع فقو نم ىل ىكحو اضيا بدالا ىف ءرج زج ةياملا براقي فدرلاو ةزيهلاب فورعملا

 ةرصع ةمالع ناكو دلجملا اذه. دعب ةزوعب ناعم ملعأ 0 ايل فدرلاو ةزيهلا بانك 1 كلا دعب

 ةيايئلثو نينسو كلة ةنس ل ااا 50 نم نيقب ثلفل 0 5مم دع ةءيجحلا موب اال

 لاق ةليج ىرسيلا بهذو ضايب هبليع ىنيب ىشغ نيتسو 00 ةنس لوا فرحا نم ىبيعو 0

 ريس تا قع رس نل اعدف لاق عيا "ا ند ءالعلا

 مسجلا ىف نبع هجولأر 52 ادجح ةرئاغ ىرخالاو ةردان ايدحأ هينيع كف ةعاسلا هيلارظنا ىناك

 هفصو ى ةعايجلا دحا هيلع ارقو ىتننملا رعش 4 رعش حرش ىف قربرعلا عماللا باتك فينصت_نم غرف الو

 كغ ثيح بيغلا ظحلب كال ايناك ء ا اقف

 نادبدو ديلولا ثيبع هاهو ىردحعبلا ن اويدو بسيح را ةاكسو كير ماين ىبأ ن ناويد رصتخأو

 مييلع دح] امو مهردع نم مه مهذخامو اهيناعمو مهراعشا بمبرغ ى لع ملكتو ديحأ زجعم ةاهسو ىنتملا

 0 دغب لخدو مهئاطخل نكاما ىف هيجوتلاو مهيلع عضاوملا 0 قف دقنلا]و مهلر اضتنالا كوتو

 0 |.عجر مث د ربش :.أ ةعبسو ةنس اهب 0 ابلخدو ةيايثاثو نيعستو نايث

 4 ةاكلحلا 1 قافألا نم ةطلا هيلا راسو سانلا هنع ذخأو نينصتلا قف عرشو ةلزنم منلو

 نيعب هرأو سيخ ةّدم ثكمو هينيع باهذلو هلزنم هموزلل نيسبحملا نيهر دسفن ىيسو رادقالا لهأو

 ناويبحلا اون ذي المك هنولكاي ال مهنال نيمدقتملا ءايكحلا ىا ربا ناك هن الل اني كن محللا لكايال نس

 الرشع ىدحأ نبا وهو رعشلا 01 تاناوب حلا عجج ف 3 فاطم مايالاب نو ورب ع هل بيد دعت هيفق

 هلوؤ موزللا ىف ةرعش نمو ةنس

 لزغب دج ريغب غ غبلسلا ملف ةيتر كفل لاب نبلطتال
 لزعا اذهو -- هلق 52 ايفا الا ناكايسلا 0
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 قارفلا مج لبش.كن' جيل 2 مضنا قارفلا موب أ

 ا
 الاصو ككنع نيوط باشا در ايواط كشار.ن ا ىناوغلا نأ

 ماانخل نددنع كديزم بسن ةناف نايت تك 000 اذاو

 0 ليلبنالا و دحا ىيكتلا م نب ةيوعم نبأ

 سلدنالا دالتنتت هر ل اءاحمب نك تاتا ككل

 سادقابتف سحوتاو مرداش اهل بسم ري طلال

 اهراشتنا دنع تقش ةديسقلا هذه نا ىور دقو ضاوخلا بدا بانك ىف ىبرغللا ندا ريزولا لاق
 ةرعاش اهضراع نأ ىلا هيويتلاو بذكلا نم هتنهضت ام ةءاسو هللا نيدل زعملا دعم مييث ىبا يلع
 1 اىتا هن دبصقن 1 سا ىدابإلا

 هير دبع ل ىدايإلا دهم نب 2 نيلتعلا رو رداع اذهو

 ريعب ءانغر هقدصي مل نا رئاط بذكاتلقف بارغلا قعن

 00 لوق 7 تافنلا هنفو

 ربعلو م ظالم لإ ىشلا ل هبعلو 0 قعن 3 ا امو

 فوتو نيتبامو نيعبرأو كا ناضمر رهش رشاع ى ةثدالو كثد اكو بلم ىلعم لك كلذريف هلو

 ىنب ةربقم 5 نينثالا 5 نفدو ةيايثلثو نبرشعو نام ةدِس لوالا ىدايج رشع ىماث دحالا كد 0

 فاعلا مضي ىبطرقلاو ىلاعت هللا هيحر ماوعا ءان ككلذ 0 دق ناكو ةبطرقب -

 ةليدم ىهو ةبطرق ىلا ةبسنلا ةذه ةدحؤملا ءانلا اك قرة للا ءانطلا م مضو ةليبملا ء ءارلا نوكس

 تشو هللا اح مب ةدادجأ م ريدحو 0007 ف 0 دالب نم 0

 نب دواد نب نابلس نب ديحا نب ناسيلس نب د نب نانييلس نب هللا دبع نبديحا ءالعلاوبا
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 0 لصوملاب امضيإ مييدلالو اكن اكو ريدا متلو نيرشعو نبثنتا ةفيرجللا عيبر رمش نم ىنبرشعلاو

 رغصتو الآ ةركذا امو.دوجولا نساج» ؛نم ناك دقلو ىلاعت هللا هيحر ةبايسيخو نيعبسوا سيخ

 هللا نيدل رصانلا مامالا ةفالخ ةّدم شاع لجرلا اذه تثلقف ةرم هيف ثركفا دقلو ئنبع ىف ايندلا

 اهيف دلو ىتلا ةنسلا ىهو ةيايسيخو نيعبسو سيخ ةنس ىف ةفالخلا ىلو.هناف ديحا:س اعلا ىبا

 ةيهسن انم ر اعتنسأو ليراب هيبتا جرش ىف هعورش ادبم ناكو 0 ةنس ىفانامو روكذملا نيدلا| ف

 سب لقن دقو :ككلذ دعب هتيارو لضافالا ضعب 6 ةديقم ل

 رفظملا نب ناييلس دواد وبا نيدلا ىضر ا ةطخب ىشاوحلاو ةهسنلا تناك ىذلا لضافلاو

 ءالضف رباكا نم ناكو دادغيب ةيماظنلا ةسردملاب ىتفملا ىعفاشلا ىلبجحلا ميركلا دبع نب مناغ نبا
 ناكو لعفي مل 0 هيلع تضرعو م شع سيخ ىف لخدب 00 ف ايانك قصو ةرصع

 نفدو 0 ريثلثو ىدحا ةنس نم لوالا عيدر رمش نم نول ثم ,دلبل ع ءاعبرالا 53 فؤنوا اندم

 لاغتشالل هدالب نم 2 همودق .ناكو ىلاعت هللا هيحر ةئس نيداس ىلع فيد دق ناكو ةيزينوشلاب

 لصوملاب هيبا ىلع روكذملا نيدلا فرش لاغتشا ناكو لوالأ يلا انعجر ةبام سيدو نينايث ةلس دعب

 قو هلهأ ن لنجوم هلطو ىف لغتشأ فيك هنم بجحت ىنولوقي ٠ ءابقفلا كب لاغتشالا لجال برغتي ملد

 ةيافك ردقلا اذه قو ثلطال هنساتحم فضو ىف ثعرش ولو جرخ ام هلم جرخو ايندلاب هلاغتشاو ةّرع

 ندع را اضف وم طرفا دلع ا نباح نير ع تدل
 نم نيرثكملا ءايلعلا نم ناك ىومالا مكحلا نب ناورم نب ككلملا دبع نب ماشد» نب ةبوعم
 نم. اووح ةعنمللا 0 نمرمو دقعلا) هاك عقنصو نتانلا ابخا ىلع عالطالاو تاظوفحملا

 ةرعش نمو دبج رعش ناويد هلو ىِش لك

 الالبو ةفاول, انج انها نط جوف ار اذعلا ظمي ىذتلإ اذالك
 الئايح ككيضراعب تانيلا فلج مراسع كلطحل نا ئدنع رِصام

 ىدادغبلا دحاولا دبع نب دهم لئضفلا. ئيال ليقو بئاكلارهاط يال اهنا: ليقو لينعملا اذه ىف.هلو

 اجرضم بولقلا مدي هل اًّدخ هكسيب راذعلا نة قك رذتلاو

 اةديبصق 0 ٠ لاقف ىراجتسلا دعسا ءابسلا ةدخاو

 لبا :اذع ل د تشك اه تل ا نلب 6
 اًضرأ هلو

00 



 ل

 هك دويمر نيام لور دلا يلم ةطفاجلا زيرات ا روكذألا يرارغلملا» مالكرخآ ل
 ىردتلا 00 دنع 0 00 هناف 0 هلاق ام ةحص ىلع 530 ام كلا راحتلا نب

 5 ل لالا رع مالا ا ف ع ذل نر هب يق رفع كا ملاعب نفل

 ولوقي ان ىلع هثاف رقي قير او "نين انيثو (نديخا هدأ ى تلكللا'ماطن ؟قدف زكذأ :لوقيد ناكاس نيستا
 انا لوقي نسلا اذه ىف نوكي نم نا ةداعلا ر جت ملو ةلس ةرشع عبراوأ ةنس ةرشع ثلث ةريع ناك دق

 ف تلو لاف" هناا ةنم عيس دقو ةذييلت وهو ةحصلا ىلا 20 ىارفصلا لوق نا اذهب رهظ دقف

 نا انيلع ام اننا عم هتحص ىف بائري الو لوكا ف 3 يك ه ىوارفصلا سب دلو نيعبسو نايث ةنس

 رهاط بيطلا ا .ئاقلا ىوس اهبلع داز هنأ نع ف 51 غاب نآلا ا تاس ةيايثلث ديف ذك

 هتيسنو لاع هللا ء اش نأ هنيجرت 0 كك نيتانسو ةدش ةنآم شاع هناف ىبربطلا هللا دنع نبا

 ةانعمو ىبجع ظفل وهو ءاهلا ةرخآ ىو ءافلأو ماللا حسو ةليبللا نيسلارسكب ةفلس ميهربأ ةدج ىلا

 ةيلصالا ىرخالا ريغ نيتفش لثم ثراصف ةفوقشم تناك ةدحاولا هنفش نال ةافش ثالث" نرعلاف

 ءافلاب تلدباف ءابلاب هبلس هبف لصالاو

 وا ةريدلا ةرط ر عيشلا نب نب ىسوم ينفلا ىبا نيدلا لايك ةمالعلا نيشلا نب دمحا لضفلاوبا
 ا نادي ربا كسر ودوم نإ فكلاك“ نيكفشتم لد دسم لقدر سلا

 رايقفلار لدراب»اويمشعما# ل سقلاو ةقئاجرلا تيب نم .لضالا ىليرالا ميسربا نب سبق نب بدك
 باتك شرطا لييح «عيشلاالاضلالقاعإل سافل اك تاما الا ورق كقللا ىفاشلا
 ناكو اًريغصو اًريبك نيرصتعنم ىاّرغلا مامالل نيدلا مولع ءابحا رصتخاو هحرش داجاو هقفلا ىف هيبنتلا
 ا نر ةدامللا رفا علاطونسملا ل .راكو اظفح اًسرد ٠ اهحلا كف كاكا نم ةسورد ةليج الب

 نفثلا ىف هذلاو ل اون ىلع سنو مهعضاوم ىف ىل !اعت 0 00 ةدجو هيعو هيبأركذ ى دابسو ملعلا

 نبز ند نبدلا رفظم مطعما هيكل هذ ءر ديد سيردتلا لكوثو ةريبك ةعايج هيلع جرو ملعلا ىف

 اهبلا هلوضو ناك ىلاعت, هللا هير ىدلاو دعب ليرا ةنيدنب' ىلاعت هللا هيحر لدرا بحاص نيدلا
 نم نيرشعلاو فاشل نإ دخن ذل) ةلعللا ل لاول ١) ةافو ثناكو ةبايتسور رشع ةرسا ل اوك 10 ١ ىف ىف لصوملا نم

 0 سوردلا ىقلب اًدحا 0 ةسرد رضحأ اتينلولاو وكذملا ةنسلا نم نابعش

 0 ةرشع عبس ةئس ىف لصولا ىلا لقتنا مث اليلق ماقاو.داع مث تح نا ىلا ككلذ ىلع لزب
 عبارلا يبت موب فرت نأ ىلا ةدافالاو لاغتشالا زالم اهب ماقاو ةبرهاقلا ةسردملا ديلا تسوفو

07 
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 ىيعب ءايركر ىبا بيطعتلا ىلعو هقفلا. ىف قارهلا ىلع لسحكلا: يناءابكلا ىلع اهب لغتشاو دادغب

 لئامالا 3 نم ةربغو انعم 2 3 0 نع 0 ةغللاب فول فيرتتلا ع 0

 هيلع 0 ةديبلا نكامالا نم 1 ةدصقو هد ا روص ةنيدم - 0 همودق ا

 رفاظلاريزورالسلا نب ىلع لع نسحلا وبا لداعلا هل ىنو هلثم ةرصع ى ةريع رح ف نك 5 مو هد اوعفتتأو

 ىو هيلا اهضوقو ر وكذملا رغثلاب ةسردم ةيام سيخو نيعبزأو كس هن ريدم بحانص ىديعلا

 ىنوزاجأو مهيلع ةعدعيتو ةبرصملا ر ايد دلاو ماشلاب دباجصإ نم ةعامج كيك ردأو نالا ىلا هب ةفورعم

 دهم هللا دبع: يزل هطش (نم كلقب امي ةليح_نمو ةّسب دئاوف طحنا نمو تلقتنورج كلا دينك دق: لاكو
 ىسلدنالا رابجلا دبع نبأ

 رعت لازغلاا كتاذ/ ىف تليلألا ,هحدمو ريمالاب, كانفتتشا ال يل
 لزعيم لايجلا قاصرا تكرتف "ىل نيذعرلولجلا قايضوا نك

 هير ليج ةبحاص ةنيثبل اًنصيا هطخ نم تلقنو
 ا ناحالو ثءاج اه دل م دما لج نع ىولس ناو

 انيلو ةوبحلا ءاكسان فيبلغ اذا (ريغم نب ليج ان اكيلاف ءاوس

 دشني ام اريثك ناكو

 سوفنلا سوفن ىدنع ٌمتناو اهناكسرادلا سفن اولاق

 اًميرقت هيايعبرأو نب عبسو نيتتتأ ةنس ةثالو ”ةشيناكو ىوأ رصتخلاب راصتخالاو ةريثك هقلاعتو هيلامأو

 لييصحلا نشل نع ةنيردألاا يروا كاما فما هلل للو قع نابر ةراسح يل نالوشاب
 نم ةعايج اهيف رضخالا بابلا دنع روسلا لخاد ةربقم ىدهو ةلعو ىف نفدو ةبردنكسالا رغش ةبام

 ةذه نا لاقبو 0 اهدعبو ةليبملا نيعلا نوت موال لاو ةردغو ىشوطرظلاك ن حلاصلا

 ايبنع هللا ىضر ساب انع نبا هكفكئاش ىرصللا ى هاَبسلا ةلعو نب نيحرلا 5 حلا ةدوسنم ةربقلا

 مدلج نم ةبرصملا رايدلاب نيثدحملا ء !اضركلا كك ثتدجو تلق ىلاعث هللا هيحر ككلذ ريغ ليفو

 نولوقي هنامر قرصم ثدحم ىرذنملا ئوقلا:دبع نياررعلا دبع دهحت وبأ نيدلا ىك « طفاحلا

 ضارغالاو دصاقملا نع عكا كناقك ىف كدحو مل ةلاقملا ةذه ىفلسلا 0 دل

 ليعيسا نب ديجملا دبع لضفلا ىبا نب نيحرلا دبع مساقلا ل سونا لا“ فلا ىبلات

 ىدلوم لوقي ناك هعيش وهو روكذملا ىفلسلا رهاط ابا ظفاحلا نأ ىردتكسالا ىزارفصلا صفح نبا



 تا

 مساقلا نب ركب وبا لاقو رعش هل ناكر ةدئافلا ريثك مهتحلا ريغص وهو سبصفلا بائك ه1 عا

 ةريغل وأ هل ئه له ىردا الو بلعث .ىل دشنا هيلامأ ضعد ف ىرابنالا

 اهثوق ثنا ىنلا سفنلا ثبلت مكف اهترج» مث سفنلا ثوق تنك اذا

 اينرح تلا لرش يذل سك اك وا ءايلا ى ا كلا داخل

 اهيفرءاوبلا:نن,سسحلا رىااندازو لانتإلا نفانللف

 انتييييس ام ككنم ىنتم سفنلا ىو «!دهاج ترنصت نأ'ىنم كرغا

 انينويحفلا اظوت تتساقلم :روربا لاعبو ؛اهذهل روعصلاب ىب انما ناكوتلف
 انثيقل: ككيف"ككنم اًمويهو كشانف" اننيب عيجت هللا لعتلل اًرينَصف

 ليقو نيب دو عر زج ليقو هعجرات ف بارقلا نبا هلاق اهنم ايضم نيرهشل نيتبام ةنس ىف دل 0

 ناسارخ نم مدقأل نومانلا ثياز لاق هنا ا هنأ للاكل ىندلاو نيتنامو ىدحأ

 ا ا نافص سانلاو ةفاصرلا ديري ديدحلا باب نم جرخ دقو نيتيامو عجرأ ةنس

 نينس عبرا ذّدموي, ىتس ناكو هر ا 1 نوماجلا اذه لاقو ةدي

 ,ىدحا ةنس اننم د ليقو ىلوالا ىدايج نم ثيقب ةليل ةرشع ثلثل ثيسلا موب مو قوثو

 نم جرخ 0 : 0 للا هيحر ماشلا ب 0 0 دتنامو 50

 لاحلا“ كلت ل لرد نال سا يكل حاحا

 4 نم ةنانثملا ا 1 دكدشتو ةليبللا نيسلا يتقي راس ةذجو مو ىقاث تايف هسأر نم ةواني وهو

 دفو ابهنتحت . نم ثانثملا هآبلا نوكسو ةنلثلا نيش تاع ىدحأاب ةلمهم ءار نلالا .دعيو

 نب ب يابس نات ايهو لثاو نيركي نم حج 00 ىلا ةبسن نون فلالا دعبو ةدحوملا

 نمو لفسالا ك4 - ان كو ع دعا عا ا ىب ةبلعث
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 الم لهلاوب نييايخلإ لل ندين عي ىلا ,ةبسنملا نذل ةل وندم راسل ىلتالإب هدر ةل نبل انالد شل ىاتعلاو نونلا
 ساَحنلا ةيرغصلا ئيناوالا لمعي, نملا نولوقب

 وحنلا ىن حاصيالا ب ل اًرهام اكصاف 0 ىوحنلا ىدعلا ةيقب ندزكلا: نب“ دنيحا بلاطاويا

 0 ىوس ةركذأ. ىتح ى هلاوحأ 0 !!. ىلع ئنال

 1 ا ا نسحلا .ىباو ىقاريسلا ديعس ىبا

 5 نوكسو ةليبللا“ نب ىلا حتفبر كك مديعلاو لاعت هللا هيحر سييخلا 2 هلم نيقب رشعل ناضمر

 ةريبك ةليبق. ىهو ئيعد نب طفطق ان يع فلا دبع ىلا ةبسنلا هذه ةليبم لاد اهدعبو ةدحوملا

 ةروبهشسم

 ةيس ا جارخلا تانك بتحاص تناكلا لبس نب ميركلا دبع نب دهن نب دهيحا سايعلا وبا

 لحال الأ نافذ ايو يلم هناتكر ةركذا ىتح ايش هلاح نم ملعا ملو ىلااعن هللا هيحر نيتيامو نيعبس

 هنامز ةفرعم ىلا هيلع فقاولا فوشي دقف هبانك

 ةذالو بلعثب فورعم ا ءالولاب ىقنابيشلا هفعإو ايس نب دبز نب يبت ّ ديحا سابعلا و بأ

 وخلا ىف نيفوكلا ماما ناك ميملا فرح ىف ىلاعت هللا ءاشب لا كد اللا تاسلا ةدنارا رد نعل
 ريع و باو ىرابالا دي سل شفخالا هنع ا نب ريبزلاو ىبارعالا ول :ميملاقتلاو

 يدقلارعلاةيابروةيعلاب فعلا 0 ا را

 الرشع كس. ةلس ىف ةغللاو ةيبرلللا لل (سيادخبا هلزفجل كو ع 0 ىف سانعلا

 ىلع ىقب امو ةنس نيرشعو اسي. تغلبو ةنسرشع ىناهث ىتسو .ءارفلا دودح. ىف ترظنو نينيامو

 باحصا لغتشا رك ابا اي. بلع ىلإ لاق ىرقلا دهاج» نيركت وبا لاقو ابظفحا اناوالا ءارفلل ةلئسم

 هقفلاب هقفلا.باحضأ لغتشاو اوزافف قيدحلاب, ثبدحلا:باحصا ٠ لغتشاو اوزاغف نارقلاب نارقلا

 ةدنع نم. تفرصناف ةرخالا ف ىلاح, نوكي :اذ ام ىرعش تيلفوريعو ديزي.انآ تلغنشاو اوزافف

 لقو مالسلا ىلع نساتعلا اباءارفا ىل.لاقف مانملا ىف ةليللا كن كلت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تبارف

 7 مالكلا نأ اا لاصلا.دبعلا' ى :رابذورلا هللا دنغ-و با: لاق ليطتسملا ملعلا ليخ اص. كدذا:هل

 ترك تطل نكرعلا دهأز أرلا ريع وبا لاقو هيلا ؛ ةرقتفم ىىلعلا عوج نأو ليجب هب باطغلاو

 8 ىرداال لوقن هل لاقف ىردا ال لاقف ئىش نع لاس هلاسف. بلغت سابعلا ىبا سلجم

 رعب ىردا ال امددعب كمال ناكول ساّملاوبا هل لاقف دلي لك نم ةلحرلا تكبلاو .لبالا دابكأ برضت



 أ

 اكن دحلا“ يسن نينلي دم الع لاتلا ناسارخب ةيحان وهو سوط ىلا ةبسن ةايبملا نيسلابو واولا

 ىرخالاو نو ةيناثلا فلالا دعبو ةايبم ع أ أر مث الدحوم ء 5 لالا دعبو ةايبملا ءاطلا ةن نارباط

 ةبرق فلا ىلع ديزي ام امهلو نون فلالا دعبو ىاقلا متاشو واولا نوكسو نونلا حف نافون
 ىلع لازغلا ىلا ةسنلا ةذه مال قلالا دعبو ةيجعملا ءازلا ديدشنو ةيجخملا نيغلا تفي ىلازغلاو

1 
 أ ارلا نأ لبقو ىراطعلار اطعلا ىلاو ىراسقلا راّصقلا ىلا نو وسلب مهناف ناجرجو مزراوخ لها ةداع

 ى ىناعيسلا هلاق اذكه كلو رويشبملا الخ وهو سوط رت نم ةيرق  ىهو ةلازغ كلا :ةيسنإ ةففجتم

 ةانثلا .ايلا ؛نوكبيووداولا ريبكو ل ازلا نوك 1 000 نبوزقو ملعا هللاو كتاسنالا تانك

 ى اًرجينم ناك ىفاشلا هيقفلا ناهرب نباب نزورعملا ليكولا ده نب ىلع نب درك جتعلا هدأ

 نسلا ىااقلار انا ركب ىباو ىلاّرغلا دماح ىبا ىلع هقفن فلنخملاو قتلو ّجورَقلاو لويصالا

 00 سيردتلا ىلو ققلا لاصأ"ى رولا ناك كقنحو ةنونف ىف ارهامر اصو ىسسارهلا

 ايلا ف هن ناهربو قاع هللا هيحر دادغبب ةيام سيخو ندرشع ةلس ثامو ربشلا نود دادغبب

 0 الإ اهلا دقن ور: ءارلا نوكسو ةدحوملا

 ءالضفلا نم ناك ىرصملا ىوصتلا ساتخلا ىدارملا سنوي نب ليعيسا نب دج نب ديحارفعجوبا
 خوسنماو جمانلا اخوة نارشا  كارعا كانك ميركلا نارقلا ليسفت ءاننم.ظديفم «لفيناضتاعالو
 ملثم ىلا قبسي ملو هيوبيس تايباريسفتو قاقتشالا ىف باتكو ةحافتلا هيساوحنلا ىف بائكو
 باتكو اهالماو نيواود ةرشع رمشفو ىناعملا بائكو وحنلا ىف ىناكلا بانكو 00 كتدايحنس
 ككلذ ريغو ءارعشلا ثاقبط بانكو عبسلا ثاقلعملا حرش ىف بانكو ىربكو ىرغص ءادنبالاو فقولا
 شفخالا ن ! اكل نإ ىلع نسحلا ها ءوسكذلا ذخأو طانسلا نيحرلا دنع ممل نع كفرو

 مهبلا لحر دق ناكو قارعلا ءابدا نايعاو هيوطفنو ىرابنالا نياو جاجتْزلا قحسا ىباو ىوحتلا
 ناكو اكعشو الحب .مثايع ث ,الث ابعطق ةمايع بهو أذأو هسفن ىلطلر يدقتو ةلئاسبخ نيف يشار دس 1١

 0 م ا 1 1 ل ا كرش كلب

 08 ا ةحلا ىذ ند ند 0 كسلا مور صل 0 قلخ ناك ذخأو دافأو 0 ةَنع

 اذه ااا م نم 1 ا اق رعود از 0 ليينلا ئيطاش 7 نااتقلا

 رشف ساحتلاوربخ ىلإ اع هل فقوي ملف كيلا ف : هلجرب هعقدف ر اعسالا ولغتف ديزي ال ىتح ليلا رحسم

 لاا م



00 

 كلذ نم ْىش ىلا ناسارخ ءابدا سعب ةيجرت ىف قزوخابلا راشاو انعو ةنع هللا افع برطلاو ةذللا
 ؛ازلاز ءاهلا فب ىورهلاو ىلاعت هللا هيحر ةبايعيرأو ئدحا ةنس بجر ىف هثافو ثناكو ملعا هللاو

 دبع لبق نم احلص سيف .نبب نقنحالا :اهحتبف رابكلا .ناسارخ ندم ىدحا ىبو اره ىلا ةبسن

 ناشاف ىلا ةبسن نون ةيناثلا فلالا دعبو ةئاثم نيش فلالا دعبو ءاغ :ا١ ياقب ىناشافلاو رماع ن د هللا
 ىذلا ىف مدقت دقو ىناعيسلا هركذ اًضيا ةدحوملا ءابلاب ناشاب اهل لاقيو ةارهو ىرذ علم ةبرف ئقو
 نللحلو :ررملا اول ىلع ىبهو ةابتشالا اهنيب عقب, ةعيرالا ةايبساللا هذفزبا ناشاقو. الكاف ركذادلبق

 اذه دعب

 ماما ىلع هقفن' هنامز لها رظنا ناك ىعفاشلا هيقفلا ىناوخخلا رفظملا نب ده نب ديحا رفظملا وبا
 0 ءايلعلا ن 32 اروبشم ناكو اهيحاونو سوطب ءاضقلا ىلو هئاذمالت 0 أصو ىنيوجلا نيمرحلا

 هفيناصت ىف ةداعسلا ىلاّرغلا قزرو لاغتشالا ىف ىلازغلا دماح ىبا قيفر ن اكو موصل ءاهفاو ةرظانملا

 ناوخ دولا دئاسنو ىلاعت هللا 32 سوطب ةيام سيخ لشس فولو 2 1ك ةداعسلا 0

 روباسين ىحاون نم ةيحان ىهو ءاف قلالا دعبو فلا ةحونتفلا واولا دعبو .:يجخلا الإ

 ىرقلا 1

 ىبأ 0 0 دلا ديم يل 0 ا 00-0 0 نب د نيحأ مونفلا وبا

 مدخأ نع ا ةسر دملاب سردو 3 باغت 2 ا - نم 85 تأ أراشأو

 نيدلا مولع ع ءابجأت ييسلا دماح ىبا هيخأ باتكر صتخأو هبق ةداهز 0 كرت انا دفاخ قا

 دالبلا ىاطو ةريصبلا ملع ىف ةريخذلا ايت 1 تكد ءايحالا بابل هاي دما دلسم لف

 دق ناكل اقف دادغب جر را دأ 5 ؟ركاذو ةلرعلاو عا ءاطقنالا لا ًالئام ناكو دس ةيفوصلا 0

 ةسفل 0 ةئاضالا ع 1 : مفرش لاقف ةيالا مهسفنا كَ اوذرسأ نيدلا ىداعااب هكثرضحب ىرالا ارق

 دشن 0 ىدابع اب هلوقب

 ل ها

 0 لوق اده لثمو تلف

 قانسا .ينرشا.هفافر ا!هدنع ابقالا ىتعذنال

 وكسو ةليهملا ءاطلا مضن ىسوطلاو ىلاعت هللا هيحر ةياهسيخو نيرشع ةنس ىف نبوزقب ديحأ ىوثو



 م

 نم .ناكو مالكلا ملغ ىف ةلاقم هل روهشملا .ملاعلا ىدنوارلا 2 ند ضخحإ نبا وكما: نيسحلاة وبا

 هالي مش افا انكر رشع ةعيرأو ةيام نموحن ةفلصللا بشكلا نم هلو ةرصع ىف ءالضفلا
 نم ةعايج عم تارضاخمو سلام هلو كلذريغو بصقلا باناكو دتمزلا باتكو جاتلا باتكو
 0 نيعبراو سيخ ةئس قوت مهنتك ىف هنع مالكلا لها ابلقن 0 درفنا دقو .مالكلا ادلع

 قون هنا ناتسلا قركذو ةنس ايل ةريع ربدقنو دادغبب ليفو ىبل 6 اعنلا قوط نب كلام ة ةبحرد

 ةراكشوا فول اهيقطبوا واول نازل ىنقب دنوار ىلإ دتيسنو ىلاعت هللا هيحر ملعا هللأو..نيسيتخا ةنس
 رهاظةيحان اًضيا دنوارو ناهبصا ىحاونب ناساق ىرق نم ةبرق ىهو ةلهبم لاد اهدعبو نونلا
 ىنلا ىبه دنوار هذهو مقل ةرواجحلا ةيجحعملا نيشلاب ناشاف ريغ ىهو ةليبملا نيسلاب ناساقو روباسين

 اجرخ دسا ىنب نم'نيلجر نا اوركذ لاقف ىئارلا باب ىف ةسايمحلا باتك ىف ىنءاطلا ماهنوبا اهركذ

 رخآلا ريغو اههدحا تايف ةامدانف'قازتخو نوار هل لاقي عضوم ىف اهب ًاناقهد' ايخاف ناهبضا-ىلا
 ىدسالا ناكو ناقهدلا ثام مث اًسساك ةربف ىلع ناّيصبو نيساك نابرشب ةربق نامدانتي .ناقهدلاو

 رعشلا اذهب منرتبو مبربق مداني رياغلا

 ايكاّرك نايضقن ال مك دا "ايي دقر دفدام لاطءابه كلت

 اك اع مادملا ىقسي ى هدا ايعاد نابيجت ال مون لوط نكنا

 ايكاوس قيدص نم قازسعب الو ابلك دنوارب ىل ام اهلعت ملا

 ايكادص بيج وا ىلايللا لاوط .اًحراب ثسل ايكبربق ىلع ميقا

 ايكاكي نا ةعول ىذ كع دري ىذلا امو ثايلا ىتح اهكيكباو

 انيكاذلف نوكلت نا شقتي تدل“ 'ةئافو#شفنل نيفنذ تلف وتكلف

 ا راد لكل سدس اوس 1١ سا مرر تكا
 ملعا هللأو اهل: ةرواجم ىرخأ برق فاق | فلالا دعبو ءاز اهدعبو مهيجعلا ءاعلا مضب قازخو

 باوصلاب

 تانك بخحاص ىناشافلا ىورهلا بوما ىدبعلا ديبع ىبأ ن ند دهت ند دجت نب ديحأ ديبعويا

 نوحرلا دبع نب ده نب دّيحأ ةنا نيسرقلا هباتكربظ ىلع ثبارو هبسن فق لوقنلاوه اذه نيبرغلا

 هرودال راها نم دش لع دق د ا العلا" نيم ناك ملعا هللاو
 عفتنا هدو ل مق .لاكتملا ا 0 الا روصنم ابأ بحصي ناكدنأ ى وس

 قافالا ىفراسو ىربنلا ثيدحلاو ميركلا نارقلا ببرغريسفت نيبب هيف عيمج روكذملا هباناكو جرحتتو
 سلاجم ىف بدالا لها رشاعبو ةولخلا ىف لواشيو ةلذبلا بسحب ناك هنا لبقو ةعفانلا بتكلا نموجو
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 مهل ثعفو اذا عيينجتا ةرساكالا ركاسع عويج ثناكو عيبجلا ناهو ركسعلا ةابسو ناهابس ةبيجعلاب
 ردنكسالا اهانيو. ناهبصا ليقف برهف اهربغو زاوهالاو نامركو سرافركسع .لثم عضوملا اذه ىف ةعفاو
 ىناعيسلا ةركذ اذكه نينرقلاوذ

 بيطعتلاب فورعللا ىدادغبلا ثباث نب ىدبم نب ديحا نب ثباث نب ىلع نب ديح اركبوي ا ظفاحلا

 ملؤلو نيرخبتللا لكلعلا نينقنللا ! طظافحلا نم ناك ةديفملا تافنصملا نم ةربغو 00 ا ةكحان
 ىنمربشا هلو ننضيةبان اع اًنيرق فنصو ميظع عالطا ىلع لدي هناف هافكل نيران ل1 ىرل هل نكي
 ناكو اههريغو ىربطلا ببيطلا ىبا ىضاقلاو ىلماتحملا للا ْقآ'' نع قفل حلا طقم ل

 موج ةيايثلثو :نيعستو نينانثا دنس ةرخآلا ىداهج ىن دلو ربراتلاو ثيدحلا ميلع بلغف 0

 00 نيقلو مثلث: ةنس محلا ىذ عباس نينثإلا 3 لا نم: نيقب ثسل سييعلا

 ىزاريشل ١ نكس نإ تا لا تعيتتو و لاَرش تر قاعيسلا لاقو نلاعن هللا هيحر دادغب

 بيهعلاو هفيئاصت ىف هعجارب ناكو اًريثك هب عفتنا هنال هشعن ليح نم ةليج نم ناك ىلاعت هللا هيحر

 ظاح باعيتسالا باثتك بحاصربلا دبع نب قسوب ريع وباو قرشملا ظاح متقو ىف ناك .منا

 نف-نيدلا بم ركذو ىلاعت هللا ءاش نا ءايلا قرح ىف ىتاّيس ايك ةدجاو ةئس ىف اثامو برغللا
 ارك نيرا انا عيشلا نأ اق فوشلا عشت رز ليعيلا تاكربلا انا نأ دادك ردرات ىف راكلا
 0 ا !اعت هللا هيحر ىقامحلا رشي ربق بناج ىلا اًربق هسفنل دعا دق ناك وصلا
 ىلا نادينا ا دق ناكو بيطعلا ركب وبا ثام ايلف هلك نارقلا هبف أرقبو دبف مانبو رم عوبسا

 قااكناطخلا 0 3 ةولاسو ءاَرقر نذ ركب قى ىلا ثيدحلا ناحصأ كد بتناخج

 هثددعأ دق عضوم لاقو اديدش اعانتما ككلذ نم ٠ عنتماف هب ةرثود نأو هسفنل ةدعا ناك ىذلار ريقلا

 انا !1اوركذز دحض هوبا ةتشألا' ولأول اوم اجت ةقكلذئاوأز 5 يمانع يم دقو" مقل
 رثلم” نبا ول صكتلا لوقا -نكلوربقلا/مىيطعا' ىعل لوقا انا"هل "لاقو دفن ا نوال الا علا رصحاف
 نا اضكي لضخ ناك افكتنإ د'دعقيل فليلظتملا 'زكو اوي ءاجلف' ةيئاجا كلا "تنفاوأ اءاجحألا ”ق.:قاخلا
 باطف لاق ةعاسلا نوكي نا ىغبني اذكهف لاق ىناكم هسلجاو موفقا ثنك ليال لاق مدم نع
 هلام عيمجب قدصن دق ناكو برج بابب هبناج ىلا ةوئفدف هلفد ف مهل نذاورك ا لا كاف

 عيرجب هنع قدصتي نأ ىئضوأو هلضرم ىف ء .ارقفلاو ءاهقفلاو كنيدحلا لماذ را ا ايام وهو

 اناا زيعت نمرثكا فئصو بقع هل نكي ملو نييلسملا ىلع هبنك عييج فقوو بابثلا نم هيلع ام
 ةياهثلثو نيعستو ىدحا ةئس ىدلو هنأ لبقو هئزانج ليح مودا فيلا قدساوبا تبعا ناكو

 أذ هكقو. ىف هظفحو فيولا ملع هيلا ىهتنا دف ناكو هتوم دعب ةحلاص تامانم هل ثبورو ملغ هللاو

 راجتلا ىننأ بائك نم هتلقن امرخآ



 رد

 مركلا ةقاس ناك نم نفدي اولاقو مهنم ةعايج هباب رضح ثام ايلف مهنويبو مهلوعي ةعايج مبنم

 مدحأ ل ااقف ميم ةئلث هيلا ماق هوي عل ايلف ريصقتو نهو اذه نأ هبف مكتب الو يا

 نمزلا ىل لع ىدعلئاس ناك نم تاّمو ىنسلل لاو قكلللا ماظن ةفراشم مىيلا

 نفكلا نم ميم ىف الا سيلا تحد ا 000

 ردزتنو !فيرل رطايم| ليلو ءااعصاوت نيرشل اور ريإنملا افكت
 روجاو دماحم هيلا يي لالا جار لأ م ةريغلو

 لاقف كثلادلا مدفن

 فلخلا ءانثلا كاذ هنكاآو هطونح جبر كسلا قينف سبلو
 فّشقت 8 هلا ل

 ايو 0 ةذه 0 دقف لا 8 ةربخ نم ا 01 5 لعب الف الف 20 1 ةذه

 ةيئاث لاد كعلاألا دعيو الإ بتفو هللا لاذلا مضي داودو للاعت هللا هيحر رب ةردثك ثناك هئساحم

 ىب دانا قا 2 ل 00 لالا بعدو 0 نب ناقل ينو ةزيهلا رسكب ىدابإالاو ةليبم

 ناندع ند دعم |ندرإر)

 ىناهبصالا ناربم ند [[ وم نب نحل نب ديك ند هللا دنع نب كك ميعن وبأ ظفاحلا

 نع ذخأ, ثافثلا طظافحلا رباكاو نيثدحلا مالعأ نم ناك + ءابلوالا ميلح باتك بحاص روبشملا

 ثلقن ناهبصا برات باتك هلو بنكلا نسحا نم ةيلحلا هبانكو هب اوعفتناو هنع اوذخاو لضافالا
 3 لوا هنأ كاذر راش 0 ناربم ةذج نار ركاذو ردا ةذه ىلع هئيسن هللا دبع ةدلاو يجنن هنم

 ايس د 1 هللا ء 00-0 ةيوعم نب 0

 نيبلثو عمرأ لبقو ةيايئلثو نييثلثو كثس لس بجر ىف دلو هّمأ لبق نم ةدج دنع نفدو ةيايثلثو

 محا ناهبصاب ةيايعبرأ و نينلت 2 مريحملا نم نيرشعلاو ى ءداحلا نيبثالا م ليقو رفص فق قولو

 اضيا ءافلاب لاقيو ةدحوللا ءابلا رتفو ةليبلا داصلا نوكسو اههحتفو ةزيهلا رسكب نايبصاو ىلاعت هللا

 0 9 مسالا اذه اهل ليف آيناو لابجلا دالب رهشا نم ىهو نون فلالا دعبو ء ءاهلا حشو
1.0 
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 ربزولا ةؤدع ثوم دعب نييامو نيئلثو ثلث ةئس ةرخالا ىدامج نم نولخ ثسل ملافلا هباصاو
 قريبزولا 00 5و ردا نانو موي نيعبرأو عبس نيف اًموي نيسيخا لبقو مابأو 0 ةبام روكذمللا

 ةوماذ رثكو 5 557 07 8 0 نع نيلول اود ةدلو هعضوم لو ىلا هل لاكح الو ميلا فرح

 لبق ةركذ مدقلا ىلوصلا سابعلا نب ميهربأ هيف لع ىنح ةوركاش 0

 اكل كوبا اهاقبا نساحم ىلع ةحضاو ثكنم تّدبن واسم ثفع

 ل هب ماركلا ها ءانبا,ثيدتقلت سكفلت

 ةنس ىلا ءاسقلاو ركسعلا ملاظم ىلع ميتساو عيدب ىنعم وهو مذلاو حدملا فرط ىف غلاب دقل ىريعلو
 كا ل ليكوتلاب ماو دج ةدلوو رركذلا ديحلا ىضانلا دال 0
 سيحل سبيلا موي ملا نع هفرص مث ملاظملا نع دفرصو ةروكذملا ةنسلا نمرفص نم نيقب سيل

 نيعبراب 0 0 نبرشعو ايا 2 ني هلا رم لوالا 9 سس ىنولخ

 0 0 ا ا 0 ءاش 0 10

 دوهشلا نم لجر ماقف اقف مهربغو لوقا نم ريثك قلخ سلجلا رضح 5 ا ةذوخاملا هعايضي

 الالال ىضاقلا ا انكلا اذه ىفايب ككيلع اندبشت لاقف ممايا ىف منع افرحنم ىصاقلا ناكو

 0 نم سائلا بجعنو رعت لجرلا سلجف نع اودهتلا ليقابلل لاقو كانه تسل
 0 نيعبرأ ةنس محلا 3 اعلا ةضرسهل 0 فقوثو لاحلا ها دقو

 ا يحل 7 نم 00 0 دنأ لئقو هب نسل هع ةرصبلاب كك دلو لاق هنأ هنع 6 لد

 08 ملعا ها 0 0 قا زك ا ناار ةنس نير حن
 0 هناك ف قى ةايزرملا ركذ دقو قاعت هللا 5 ةجلا ىذ اشو ىنبرشعب 2 ةدلو

 8 ابا هنبا لكوتملا كو لاق هلاق ام عييج ركذ كريبحافق 0 ثومو هثافو 0 و أريثك افالتخا

 ةلس رفص نم نيقب رشعل ع ا 10 مث هببأ ناكم ركسعلاب ملاظملاو ءاضنلا يحل نب دج

 نب ده كلون وبا ثامو رانبد كفل اى ىلع ء يلوص مث هدأ عابضو هعابضب 1 نيئيامو نيعر |

 ىكوصلا ركذو اسوي نيرشعب ةدعب ديحا ةودأ ثامو نيا نيعبرأ ةنس ةدعقلا ىذ ىندادغبب ديحا
 ىضاقلا) نإ اذه دعت يايا ركذ اق نانلثو ينس ةلسا ىف ناك ازد نأ نبا ىلع لوونملا طخ نا
 نس رخآ ىف منبا ثام ليقو اًمود. نيرشعب هلبق هنبأ ثامو نيعبرأ ةنس مرتحملا لل كرام ديحأ

 م ةودأ تثامو نينلدو ع هلك ةجلا ىذ قى .هليا' كام لبقو دادغبب اهيبثوم ناكو نيئلثو عسن

 ق باوصلاب ملعأ هللأو ةوحح ”اوااريش اهبتوم نيب ناكو نيعبرأ ةنس محلا نم ردقتا ع 5 كتيسلا

 0 اوناك لد ىا نم بدالا لدال افلام داود ىبأ نبأ ناك ديزد, ننرك <يوبا لاقو هلك كلذ



 معن

 00 ةركأ نا الول ىمزهم ا مالغلا اذه ىنم غلب. ام دحا ينم غلب ام داود ىبا نبا لاقف

 ام.أرب دثك داود ىبأ نبأ ناكو أ ةورع روح | يضقتف ىل كذاك ةيقتم ىلا ءاج هلثيب دحا بشاعي مل اًباقع

 ةريغل وا دل اهنا ركذذي, ملو دشني
 ةراضالا ةرقب رومالا يس يلمع لينا قيعسلا ببسلاب ثنا ام
 :بايمرإلا ةةقل كيلا ىدعدب اينا فتكا انيجاخ موسي لاعتف

 ثلق ىنابيشلا ديزم نب ديزي ند دلاج ىلع بضغ مصنعملا نأ هانيعلا ىبا نع ىنابزرملا ريغ ركذو

 مده ببلط لام يف هقحل زجعل ةتيالو بن نم ةصخشأو ىلاعن هللا ءاش نأ هيب ةيجرث ىف ةركذ ىتايسو

 ملف هيف ملكتف نيحأ ىحاقلا ا ناكو هنيوقعل را 11 كلذ ريغ تابسأو

 دنع انآ ان مصتعملا هل لاقف هساعم نود سلجم 0 هناوقعل سلج ايلف مصتعملا هبج#

 ىذل لاق ف را رودالا سلجا نا ىغبني ام لاقف كسلجم ريغ ف ثسلج هللا

 لاق ككسلج“ ى ١/ عجر راف لاق عفشبف لجر اذ مفتي , نم دوم ا سيل هنأ نوععزرب سانلا

 نينولار دمأ ء ءس ك0 سانلا نأ لاق مث هساجم ىلا عفتراف اًعفشم لب لاف عفشم ربغوا اًعفشم

 جرف اهب ثرما دق لاق سلا ماقم تماق (كقولا اذه 'ىتاهي مهل ترماا ناو اهوضيقي نأ دن ال
 هلل ديحلا لجر هب اصف هب عاقيالا نورظنني قرطلا ىف سانلا ناو لاملا هيدي نيدو علملا هيلعو دلاخ
 نيو نيب تناك داود نأ 5 لاق مادا 0

 ام لاو كا ايف ىضاقلا ااا لورد ل
 كاقل كا 7-5 ا نكل ةلذ 0 1

 0 غلبف نوعبس اهئاما ددع ةديصقب 1 8 0 ضعب 8 فصولا ى ةرخلا

 ثيب .ىف نهانعم كعيج : اجه اني نيعبس نبم نسحا
 تيزلارضو هيبعلسغت ةرطم ىلا ثكلملا جوحا كف

 لاقف راقلا 2 ناك ديحأ يدافلا داذحبأ ضعب نإ لاقشو ككلذ تاتزلا نا علبف

 كزيبلا فكتور فشل نوجه ىف عيطي ف ةدلاراد لك

 تيولابي ناقلا اللمع امج ا ا



 ع

 ىلإ ىذلا ثناف ناسا 00 هج دير انم, طاقخلإلا 2 ناد

 0 داود ا 0 دل لاقف هيام

 عير نبا حلا ف نلاو
 بلو

 سانلا 2 للتو تدب را 0

 با ىنعي قذاحلا لوق نم لاقف ماي ابا : أداه كن

 دحاو ىف ملاعلا عيج# نا رد تسلا لإ رك

 امل نندلا ملظني ةديصق مايثوبا لاق ملاظللا داود ىبا نبا ىلو انو

 هلهاو ٌصيرقلا تعيض ثنااذا
 اعفرت ضيرقلا هيقطعرهدقف

 نرد ابا رعبتلا .البتل ل الاخ الاؤللو

 اهلوا ىتلا هتديصقي اضيا ماهث وبا هحدمو تلف
 دودخو فلاوس قا ثيارا

 اهيف هلوق فطلا امو

 ةليطف يشن هللاءدإزا اذاو
 اكزواج ايلف راثلا لامتتشا اليل

 هلوقب بونجلا ىبا ند ناورم ذح دمو

 رازن ىلع نيرخافلل لقف
 انين[ لانا 0

 ىموق ريغ 2 م

 دبع الالوو لسرم ىبن

 لاق سضرهملا نافسوبارغشلا اذه عيس ألو

 رازن ىلع نيرخافلل لقف

 امال وللا لوس
 ثا نادال د اكبر

 مجاعالا يعيش نإ ينجعالف

 ملاظمللا ثكبلا ثراص ذم ككلذعب

 مناكلا ىتون نبأ نم ىلا ةاغن

 دورزف وللا نيب انك ل

 دوسح ناسل اهل حانا توط

 دوعلا فرع ٌبيَط فرعي ناكام

 داباونئبو قدنخ 00 و

 ا موب "7 10

 ىداه تاربخلا ىلا 6

 دابعلا تاداس ضرالا ىف مسو ر
 دابأ ىلب ىعد نم 0

 داود ل نس يصح 5 ةدعدب
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 ضيا وهل هر لا كل ع0

 ُ اذا تلارظني ن 0 لففاف نومانلا ةردعب انيكك مقل تس نأ ع ا

 000 را ام لاقف مل ثبستناف نوكش ن : ء ىلا لاقا مزسنيل تسمو لرقإ ام ميج ماكل ل

 ل ني 0 هلجا داتا ناو تلال م 0 لبحا نأ ثدركف

 0 0 ثدح وهو نك نيتلثا رع كا لف نم ناسارخ نم ةرصبلا

 5 دادغب ىنوماملا مدق ايلف داو د ىبا نبا مهنم ثاورملاو ملعلا لها نم ةعايج ييصتساف ظنس

 كرما نيرثكيو ىنرسلابجب ةعامج ككفاحتم] ا كف 0

 ةروشملا روم ة 90 7 00 ادن ان .ذ لاقر دس
 ىبا نبا لعج الخلا مصتعلا 07 انلو اًريزو ىدعب نذعتت الو ككلذ عسوم هناف ثرما لك ف
 الا اًرهاظالو اًنطاب ًالعف لعفي ال ناك ىتح 0 ندب ل ىبحب لزم 1
 ى ككلذو ميركلا نارقلا قلحتب لوقلاب همزلاو لبثح نب ديحا مامالا داود ىبا نبا نحتماو هارب

 نأ لاح كيدسح ؟ةدلو هللاب قئاولا هدعب وذو مصتعملا ثام الو ل

 بهذو هنفالخ لوا لف داودا لال نبا يلف لكوتلا هوخا ىآوثو هللاب قئاولا ثام انو دنع داود ىبا

 ىف ملاظملا نع ديحا نب 20000 ءاسقلا نيكل نب. دجت هدلو لكوتلا دلقفي نيالا د
 دهم سانلا نم دحا ىريال نارما دق قئاولا ناكو مثكا نب ىبتحبب دلقو نيثيامو نيثلثو ثس ةنس
 ىلصي ةلبقلا لبقتساو ماق ار اذا داود ىبا نبا ناكف مل ماق الآ ريزولا ثاّتزلا ثكلملا دبع نبا
 ثازلا نبا لاقف

 ندر اهدعلا فاست ةازآو ىتوادع دافتسا اإ ىحضلا ىلص
 موقثو هر نا دحتفم ككتتكرت ةمويسم #0 كك ل

 ذعمو داود 6 نبا دنع ىاطلا ماين ابا ثذإ ىرارلا لع لاق ةرصع ءارعُس نم ةعاميج دح دمو

 اهم ةديصق هلع دشنب لجر

 داود درا "ند ديحا نسشاستماا كذلك انما كقتم | كن

 ىدازو ىنلحار ككاودج نمو الا لنافدلا فكي طهر كل

 ساون ف لوفي ديفا ذك لود كان كح وأ هب ثدرفن ىنعللا اذه داود ى نأ نبا ث لاف
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 اك

 عذج ىلع ةودعو سراح هناولو ربنم ىلع هيلو 0 ا

 0 ةيبرعلل ىلجعلا ىسيع نب مساقلا فلد ابا دسع# نيشفالا ناك ءانيعلاوبا لاقوريزو هناولو
 بسلا رضحاو ةرضحاو هل سلجف ةبابسا ضعي ةذخاف لئاقو ةنابخب هيلع دهش قتح هيلع لاتحاف
 0 نيشفالا ىلع لخدف هلودع نم رضح نم عم هنقو نم بكرف ربخلا داود ىبا نبأ غادو هلئقل

 ثدحت ال نا ثرما دقو ثكبلا نينموملا ريما لوسر ىنا لاف مث ققوف لتقبل فلد ىباب حج
 ةلاسرلاا تيدا نا اوذيشا(لاقو لودعلا ىلا تثغنلا مث ىلا هيلسن ىتتح اثدح ىسبع نب مساقلا ىف
 نبا راصو هيلع نيشفالا ردقي ملف جرخو اندبش دق اولاقف ىاعم ّىح مساقلاو نينموملاريما نع ديلا
 دنعا ام ىل اهلقن' مل ةلاسر ثكنع تيرا دق نينموملا ري اي لاقو و نم مصتعملا ىلا داود ىبا
 مساقلا رصحا نم مجحوو هيار بوصف ربعتلا ةربخا مث اهب ةنجلا وجرال ىناو اهنم اًريخ ربخ لعب

 ميجلا نب دج كفا ةط غن نشا دف مصتعملا ناكو 20 مزع اييف نيشفالا قنعو مل بهوو مقلطاف

 ى ميقاو هسارب قش دقو هيف هل ةليح ال ناو ثكلذ دا ارد رنا نبا .ىار ايلف هقنع  برضب رماف ىكمربلا
 ىنيب لوح نمو لاق هتلتق اذا هلام ذخات ل نبا لاق ىيسلا هلّرهو عطنلا
 ناف نينموملا ريما لدع ةابابو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةابايو ككلذ ىلاعت هللا ىباي لاق هن 57
 5 ُبرقا منانتخا ام جارختسا ىف ةّرماو ميا ل وح اذار ثنرازلل الانيا
 0 ل يع ىلع ةرمار انقر طاني ىتح ةوسبحا لاقف يح وهو
 كلو تل مصتعملا هل لاقف عطنلاو قيسلا رضحاو ةيتارفلا ةريزجلا لهأ نم لجر ىلع بصغ

 اناف ةرملا' اف نتف لداعلا» كوبشلا قبس ؛نينقوملا زثما انا ةلودن | ئبا د
 ثيق نا ىنا ثتيلعو هسبح ىلعر دقا ملف لوبلا ىنريغو داود ىبا نبا لاق ًاليلق نكسف لاق عولظم

 خللا مصحملارظن تيق ايفل اق لجرلا' تاع ىتحا ايف تابو, نتجت نا اه ل
 وعسل اراك كرما ادد ام كنت ناكدللا دبع اي لاقف ةبطر ىبابث
 نمحرلا دبع نب ديحا لاقو مهرد ىلا ةيايب هل رماو هيلع علخو ككبلع هللا كراب. تنسحا لاقو
 عوطا طق اًدحا ثيار ام ليعيسا نب نوزال لاقو همدق ىلا هنرق نم هلك حور ذاودا اي ىلا ىللكلا
 داود ىبا نيالا لخدت 1 د عنتيبف ريسيلا ٌئشلا لاس ن كو داود أ لد مصتعملا ن رم كال

 ام. لك ىلا :ةبيجبف برغملاو قرشلا لها ىصانقا فو نييحلا فروا لها ىنو هلهأ ىف هيلكيف
 نم نعام 0 ناسارخ ىصاقا ىن ارهن اهيرفحبل مهرد فلا ىلارادقم ىن اسوي هلك دقلو ديرب
 ككلئاسي, انيك تكننيعز | ليضا لالا ب تنم لاعن هللا نأ نيئموملاريما اي لاقفربنلا اذه

 روبشملا رعاشلا 3 نب نيسحلا لاقو ابقلطا ىتح هب قفري, لزب ملو اهاندا رمأ قرظنلا نع

 نسحب ال ءابقفلا دنعو مالكلا نسحب. ال مكدنعو ةغللا ىنرعياال اندنع داود ىبا نبا نييلكتملا شعبل
 رك لاق هنأ .نوماملاب داؤد ىبأ نبا لاصنتا ءادتنا ناكو هلك اذه نرعي مصتعم ا دنع وهو هقفلا



 ل

 ديحا اذاف ثفنلاف يلاصلا لجرلا لبقا ههسا ىلاعت برلا لاق نأ ثكلذ !انفا ىف نافايبطاخلاو
 ميلع ىنثاو روباسين 0 قايس ةباتكبى ىسرافلا لدعيسإ نب رفاغلا دبع ةركذو ليقم ىلعنلا

 ا ناربم نيركب ىبا مامالاو ةيبز+خ نيرهاط ىبا نع ثّدح هب قوثوم 0

 ةلس مرتحملا ىف قى قول ةريغ َلالفَو ةيامعبرأو نيرشءو عبس ةنس فوذو خوبشلا ربثك ثا دخلا ينك ناكو

 ةيايعبرأو , نيئلثو ع عبس ةنس مرحملا نم نبقي عبسل 0 قوت ةريغ لاقو ةبامعبرأو أو نبرشعو ع عيت

 001 ةحوتفلا ماللا دعيو ةليبملا نيعلإ نوكسو ةئلثملا ءافلأ فب ىبلعتلاو ىلاعت هللا هيحر

 مقدحوم ءامو ]زال بدعي اهلج ملا | نيسلا ينذو اب طق بشلل ءايلا اروكشو وين رنلا ينفي ىروياسينلاو

 انهيظعاو ناسارخ ندم نسحا نم لان ىلا ةبسنلا هذه 1 هنكاشسلا راولإ :اطعبو ةماويتعم

 ا 0 سرفلا 0 لكانت ان اككلا 2 "كا لبق ايناو تاريعلا ا

 كاش هكا يلطف لاو رباب ار

 تكلا ند مالس ن سس الع ند هللا دبع نب كاع ند ربرج س رف داود هدا ديحأ هللا ديعويا

 0 نيل ةلالاوو كنود كب 0000 متت نب كلام نب منشأ نب اذنه, دبع. نبأ
 بصعلاو ةورملاب اًفورعم ناك ىضاقلا ى هدابإلا ناندع ن .رد دعم نبرازن نب دابإ ندرهز نس مقاذح

 سيلتا 0 رملا هللا ديبعوبا ةركذ ةروثامرابخا ثكلذ ىف مصتعما عم
 كديحلا اشنف ثدح وف دعم هجرخأو ماشلا م ةوبأ رجتو نيرسنقب ةبرق نم ميلصا نأ 0

 فب اكل ييلملا كالا نب جايه بمحصو غلي ام غلب ىتح مالكلاو هقفلا ةضايخو..ملعلا ببلط ىف
 0 سصفا اق اسير عبار اهياقع هاربا لاق لا ازتعالا نا راضفاءاطغ نير لط اوإ باحبضا
 قب وهو مصنعا سلجم ىف ةاداود ىبا نبا ثعيس ىل !.سوملا | دبا نب قحسا لق داود ىبأ نبا

 كلا مادا 58 افا عم مالكلا رع ذا: نم لوا وجو اهل ىناغلا هيلع ا ا كلذ
 يكف دقو قابزرملا لاقو اًعيلب اًهيصف !ًديِحَم اًرعاش داود ىيا نبا ناك ءانيعلا وبا لاقو ةوادبب, ىنتح

 لوقي ناكو اناسح انايبا هل كىورو ءارعشلا م ءايكل هيف عيج ىذلا ةباتك ىف ىعازخلا ىلع نب لبعد

 فكلها[ ا لكلا: ككتسا ىف نارا لدعلا ةالوو ءايلغلا مهرادقأ فرعتو السب اناا

 تيا خذو كلذ ىف اوفلتخاف ةيقعلا ةليل راطدلا اوف باب نم اوركذف نويانلا دئطااكك سبل

 لئيف الضاف سانلا ساجتسا اذا نوماملا لاقف مهباسناو مهانكو مهئايساب اًدحاو اًدحاو مهدعف داو

 ايب ملعا نوكبو دنع مهفي ىذلا نيئموملاريما لثيف ةفيلخ ملاعلا سلاج اذا لب ديحا لاقف 0



 معو

 دس نابعشا ى تاور ثناكو اةورملاو انغصلا نيف: وفوق شو اهب قوتشز اهلا لعق ةكم ىلا [ئنوليحا
 نسودلا,ككلذ ببسي ثام قشمدب ةوساد ان قناهبصالا ميعن وبا ظاحلا لاقو ةبامثلثو ثالث

 لهاو هنع هللا ىضر بلاط ىبا 0 ع لضف ىف صئاصغتلا تانك 3 ناكو لاف لوقنم وهو

 لاا انانك ١ كالا دل 0 قاعن هللا هيحر لينح نب ديحأ نع هيف هتاياور رثكاو ثيبلا

 نأ ثدراف ريثك هنع هللا كر ىلع نع فرحتملاو قشمد 0 لاقف مهلع هللا ىضر ةرامصلا

 ظفاحلا لاق عايجلا 0 32 ناكو اًموب ب رطفيو اًموي موضي ناكو باتكلا اذهب ىلاعت هللا مهيدهي
 نط دلا لاق قكرارسو نهل مسقي تاجوز عبرا مل ناكىقشمدلا ركاسع نياب فورعملا مساقلاوبا
 ثلخ دليل ةرشع ثلنل نينثالا مبإ فون 0 مللا ميحر ةدابش شلا كرداف قشمدب اميل

 وبا لاقو نيطسلف ضرا نم ةلمرلاب ليقو ىلاعت هللا اهسرح كيب هياملثو ثالث ةنسرفص نم

 ىاسنلا نيحرلا دبع ابأ نأ هران افتر راث بحاص سنوي نب ديحأ نب نيحرلا دبع ديعس

 ةنس ةدعقلا ىذ ىقرصم نم هجورخ ناكو اظذاح انبث ةقث ثيدحلا ىف 3 اًمامأ ناكو اًميدق رصم مدق

 ةرشع عبرأ ليقو ةرشع سيخ ظنس ىف اسنب ةدلوم ن | ىتادوسم ىف ىطخي ثبارو ةياهئلثو نيتنتا

 ناسارخب هنيدم ىهو ةزيه اهدعبو هلمبملا نيسلاو نونلا 1 اسن ىلا هئابسنو ملعا هللاو نيئيامو

 نابعالا نم ةعامج ابنم برخ

 ىرودقلاب فورعملا ىفنحلا هيقفلا نادهح نب رفعج نب ديحا نب ده نب ديحا نيسحلا وبا
 وذأ مدع كقرو ثيدحلا عيمسو رظنلا 5 ةرابعلا نسحأ ناكو قارعلاب دقلحلا مسابر لا كيهننا

 دو تلو تمن اكد فكل نك غلاب امو دماح ىبا ةيجرن ىف ةركذ م دقن 0 1 هيقفلا 30

 ةفكانم نئدو روصنملا عراش ىف ةبرئ ىلا لقن مث فلخ 0 0 5 ا فق هموي, نم 0 دادغل

 ةليبملا لادلاو ىفاقلا سب هئيسنو ىلاعت هللا ايهيحر ىفنحلا هيقفلا ىمزراوخلا ركب ىبا بنجب
 !اذكح لب انبتلا:مطتتتن “بيس هلعاالو ردق: عييجب نيفاىتلا رودقلا ىلا, ةلييهمأ آر باسل نك
 داش الا 8 فى قناعيسل | ةركذ

 ملع 2 منامز دحوأ ىاك روبشملا رسفملا ى هروباسينلا ىيلعتلا ميهربأ نب دهع نب ددحا قحسأو د

 دا سس ف نشئارعلا فاتك ملوزيشافتلا“ نم ةريغ قاف: ل ريبكلا ريسفتلا :تفئصو ريسفتلا
 سيلو مل بقل وهو ىيلاعتلاو ىلعتلا د لاقي لاقو ىناعيسلا ةركذ ككلذريغو مييبلع هللا تاولص

 را وهو مانلا ىالووازعا ةرعلا بر كنار ىريشفلا مس اقلاودا لاقو ءانيلعلا ضعي هلاق'بسنب
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 ة ودوم انرابك ظلي لا ظن ةدحوللا ءانلا نيدشنو تيلكلا داصلا سنفب ىبتضلاو ةبايلثو نينسو

 ابيلع لمحت ىتلا لماتحملا ىلا ةبسن ماللاو ةيناثلا ميملارسكو ةليببملا ءاتحلاو مهملا يناقب ىلماحملاو
 رفسلا ىف سانلا

 ىناشلا هيقفلا ىدرجورسعتلا ىقهيبلا ىسوم نب هللأ دبع نس ىلع نب نيسحلا ب ديحأ ركوبا

 نب هللا دبع ىبا مكاسحلا 0 نم نونفلا ىف هنارقا درفو هنامز دحاو روهشملا ريبكلا ظفامحلا
 د نه نارا 5 0 ا ذخا 0 عاونا 0 نك

 0 1 0 ةرصع 0

 0 1 لال ل فلا هفيئاصت غلبي لبق

 ناييالا بعشو راثالاو نئسلاو ةوبنلا لئالدو ريغصلا نئسلاو ربيكلا نئسلا هئافئصم روهشم نمو
 لاقو لياقلاب اندلا نم اهناق ناكو تلذرغو لمح ند ديحا «بئانمو كلطلا  سداشلا كة
 لع هلإ نان يتلا اكن را ىغئاشللو الا بهذملا ىعفاش نم ام هقخ ىف نيمرتحلا مامأ
 باجاف 2 ,وباسيد كا 0 0 بهذل 0 للا رثكا نم 0 طمدم 07

 قوذو 6 نينايتثو عبرا لس 0 2 0 8 2 ىريشعل ريشا 0 3 0 7

 هللا هيحر قهبد ىلا لقنو روباسينب ةيايعيراو نيسيخو نايث ةنس ىلوالا ىدايج نم رشاعلا ىف

 اق ةحوتفملا ءاهلا دعبو اهتتحت نم ةانغللا ءابلا نوكسو ةدحوملا ءابلا يثاب قهيب ىلا هتبسنو ىلاعت
 مضب ىهو اهارق نم درجورسخو ابنم اًعسرف نيرشع ىلع روباسين ىحاونب عينج ىرق ىهو
 :يجعلا ءاعلا

 ماما ناك ظامحلا كا ل ل ريحرلا دبعوبا

 دهم لاق سانلا هنع ذخاو هفيناصت اهب ثرشنناو رصم نكس و نئسلا باتك هلو ثيدحلا ىف ةرصع

 ةريع رخآ ىفرصم قراف نيحرلا دبع ابا نا نولوقي رصيب انعباشم ثعيس ىناهبصالا قعسا نيا
 كنا أر جرخ# نأ ةيواعم ىضري اما لاقف هلئاصف نم ىور اهو ةيواعم نع لئسف قشمد ىلا جرخو

 نر انيششا اكو ككنطب هللا عيشا الالا ةليضف هل فرعا ام قئرخأ ةباور فو لضفي ىنح سارب

 ليح مث هوسادو هييصخ ىف نوعفدي ىرخآ ةياور ىو دجسملا نم ةوجرخأ ىتح هلضح ىف نوعفدي

 لاق قاسبوي ءائتنلا نحت٠ا ال ىنطفرادلا نسحلا وبا طظفاحلا لاقو اهب ثتايف ملمرلا ىل |
1,-8 



 ام

 الاف دلا ىروكقلا نع هل: كمي نيسحلاب ليي ىلعت مساقلا ابانريزولا ناوإ دحلا لك ىلع هلضفيو لي
 ل ىرودقلا نم لوقلا اذه علا كللقف مخل لاف ءفاشلا ىنمرظناو مقفإ ئدنع دماح ونبأ

 تفخلي الو مدع هللا 0 ىناشلا ىل لع ةرفجسلاب مسدعتو دما لا ١ ىن هداقتعا 6

 نم لثمو ىجفاشلاا لثم امو .ةقبطلا ككل نم دعب ىلع ملعاو هنم 1 ندا, دماخ انا نافاةيلا
 رعاشلا لاق ايكالا ةدعب

 ريما دعا ءاديبلاب تلزنوا "لفرتت لدا ىف ةكيب اولزن
 ةركذأ | ملف ركذبب ن | ىغبلي ىنعم ىلع ثمدنف طفرظنلا سلجم نم ثيق ام لوقب, ناك هنأ هنع ىورو

 هداف ديل رذتم ل ا ام 00

 بيطعتلا ا 2 نينتسو ثلث ةنس ىقدادغب مدقو ةيامثلثو نبعبرأو عبرأ ةلسا لق هندالو كيناكو

 هد وكل ثلا مسلسل 1 نأ ىلا نيبعبس انس ن ن. اهب هقفلا سردو نيئاسو عبرا منس

 0 ىلا لقن مث هراد ىن دغلا نم نفدو دادغبب ةيايعبراو ثس ظنس لاوش أوس نم ثيقب

 ىبارسج ءارو اركسلا ف1 لع فلو كشطحلا نانا لاح كلا ذبح بايع او رمش مدس

 اذ قدم اموي ناكو روصنملا ع عماج بيطخ 0 نب هللا دبع ابا هيلع الالصلا ىف مامالا ناكو ندلا

 حنو ةليبملا نيسلا نوكسو ةزيهلا رسكت نيارفسأ ىلا هتبسنو اكبلا ةدشو نزححلا مظعو سانلا ةرثكب

 روياسين ىحاونب ناسارخب ةدلب م 0 ةليبملا ء 1 ءافلا

 0 نادل كسا ورا حا دشلا مد لقيت ىذا ثيبلاو ناجرج ىل ١ قيرطلا فصتنم ىلع

 لعفا مل ام لوقي ناسللا برذ يشاكةلاقم نم اهيبلع اردح

 نب ديعس نب ليعيسا نب ده نب ليعيسا نب مساقلا نب ديحا نب ده نب ديحا نسحلا وبا
 ةقيلعت هنع ملو ىنيارفسالا دماح ىبا نيشلا نع هقفلا ذخا ىعفاشلا بقفلا ىلماحملا ىتسلا ناب
 ةايح ىف سردو هقفلا ىف عربو هنارقا ىلع مد ىرزأ ام مهفلا ,نسخكو ء ءاكذلا نم قزرو هيلا بسنت

 ةفوكلا ىلا ةويا هب لحرو مئاقبطو رفظملا نب ده نم ثندحلا عيسو ةدعبو دماح ىبأ مينيش

 ريغص وهو بابللاو دحاو دلجم وهو عنقملاو ريبك باتك وهو عويجملا دنيا قد اهب هعيس
 عستل اعبرالا موب كون حران لف اينطخلا ةركذ دادعببا سردر اريك ىالعلا ف شالا
 لاف دس لال تكناكو ىلاعت هللا همحر يام عيراو ةرشع سيخ ةنسرخالا عيبر رهش نم نبقب



 اا

 يبا نيرفعج ىبا ل ١! لقتناو .ككلذ نم رفعج وبا بصغف ىث ثكنم ءاجحال هللاو اوي هل
 ايح ناكول كل دعب ميهربا ابا هللا محر لاق ةرصتعم فنص ايلف هيلع لغتشاو كلا | نارسع

 روكنلا وراحوا ارا ينزل هيجرت قيداشرالا «باثك ىب نلللخلا لعيبوبأ زكذوب منيا نع رذكل
 ككلاخ تفلاخ مل ىواجطلل تلق لاف ىلا ديا بالجن ناول ىزلا محخأ نيل لك
 ةفينحا ىبا بنتك ىرظنلا ميدي ىلاخ ىرا ثنك ىنال لاقف ةفيلح ىبا بهذم ثرئخاو
 راثالا قاعسو ءايلعلا 8 نارقلا م كا اينما ةديفم انك 00 هيلا تالقتنا تفككشذلف

 ا 3 م تكلا ريثو ريك عيرات هلو 0

 كنا" تقلا بر 0و متر 0 ا 0 تسل لادا نان
 نوسفتب دويسلا] ناكو ةناكتللو ل ل فقل ذو دكينع 1 : هيقفلا رو وصنل ثرج ىلا ةصقلا

 ف هك أورواج دق دوبشلا نم رم: ةعايخ 3 ةذانمشللا لؤويفو 5 ةسابر 7 عينج الم ةلادعلاب هيلع

 نيركب ىبأو نوماملا مساقلا ىبا ةداهشب روك كتل رذعج ابا لد دعو ميقيغ ديبع وبأ ملتغاف نسل ذه

 نيرشعو عع يس دلو ىقاعيسلا دعس ودأ لاقو نينيامو هو نيثلثو :و نايث 0 0 كنك بالقس

 نيرشعو ى ةدحلن) ةنس فوتو لوالا عيدر نم نولخ رشعل دحالا ةليل لاقف ةريغ : دأزو 2 وهو نيتبامو

 هيجرت قركذ عال اهب روبشم ةربقو ةفارقلاب نفدو رصف ةدعقلا ىذ لهيتمم 0 مال ةداكتلتو

 هللا يرلا نيتنامو نيداسو تت | كف هدلاو: فوثو ب كانه رطنيف ربر رصلا لي عيسا] نسر روصتنم ميقفل أ

 ىو رصم ديعصب ةبرق ىهو ا نيتايملا مءاحلإو ءاطلا عتب احط ىلا هئيسنو ىلاعت

 لذابل ليماةرابتيما فيسك مالو يشد اعلا لادا ور بجعل ل نوكسو ةزيهلا ينفي دزالا

 ةسابر هبلا ثهتنا ىعفاشلا ميقفلا ىنيارفسالا ديحا نب دجرهاط ىبا نب ديحا دماحوبا ريشلا
 00 ىقكزملا رصتخم ىلع ل ميقف هدا نلت نم رثكأ 0 ناكو دادغبب نيد ل

 هيف ركذو ريغص وهو ناتسبلا باثكو. ىئربكلا .ةقيلعتلا بهذملا ىف ملو باحصالاب ضرالا :قبطو
 ةرصع لد ه١ قفثأو ىل 3 ادلا مساقلا ى . نع مي نابزرملا ند م دا نع مقفلا ذخأو بئارغ

 ىشب ثدح 0 3 نأ دادغب رات ىف بيطعلا لاقورظنلا ةدوح ىف مييدقنو مليضفنت ىلع
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 ناكو مربع ىنارفسالا 0 نب دهم ند ميهربأو ىيعيسالا رك ىو ىدع ني هللا دبع نعريسي

 1 1 هءذلا دجسإ) ود كرابملا ند هللا ليو لبيس لف مسير د تثرضحو : الوم ربغ متيأرو دقن

 ةأر ,رىلوقل سانلا ناكو مقهقتم هدام عي م.سر 2 رضح# ند اك هنأر كادت 0 تكعيسو 5 ةعبطق

 دقل تت | َى نقحسأو د كك 2 ل 57 ص 5 ىتسحلا كرو 1 دسحعحلا ابأ نأ اقيطل -09-03 ا ئئاشألا
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 قو ةليبلا نيسلا نوكسو ةليبملا ع ءارلا سنفو ةدحولا ءابلال ف مالم ءاطلا رغب نائتسربطو

 نايسرك هلو ناسارتخ رواج | ميحلا دالبب عمسلام مطاوع نون ”كفلرالا دحبو م ىم ةانثما ءانلا

 دليلا نيسلا م مف نا ءارلأو اللا َُح فب سوسرطو ةيدوالاو نوصحلاب جموهو 7 0

 نوره ند ىنوماملا ربق اهبو تنذاو,ةصيصلا دنع خيير رد وغثلا|ا ف 0 ا يبوار

 فققولا باب.ى 5 اطول. | ليتل كئاقكا ق اهركذ دقو 7

 قشي.ال اماما ناكو هقفلا 0 0 ىنؤلا مسرب سيلا لمنح تس اودلا
 دماح ابا كعيشس 00 ند ونأ لافو ةرصبلا ءابقف ذخأ دنعو اهب سردو ةرصبلا لزنو 5 ةرابخ

 ليوطا | جدي ال ايك هيلع م الأ برق ىل لع ناسنالا كييكح نأ ىغبني يمل ل لوقي قىثورورملا

 ىلإ دئايسنو ىقاعت هللا 0 8 نيناسو 0 ةلس فوثو رميت ل بقل مدي الو هلوط لك

 لاذ دابلا دعبو ةموسعلل 00 0 0 دورا 0 ال نكس ملا تب تب ذوزورم
 ع

 0 00 ناثاهو ةيكحخف | لاذ ا 1 يلا م ةورلا 0 هل 00 رهنلاو

 ٍ 0 ظعلا ىهو ناجهاشلا ىلا ل ل ءاصن دقوا ناوربلا
 ئدورلاو ئدوزورم ايلا ةسنلاو اينيبر قرنلا, لصحملا وكدا يتلا ىلا ةناثلاو ىرورم املا

 ىدذلا شبجلا ةمدقم ىلع ناكو هتتيجرت ىف ةروك ذمو سيف ند 7 1 ىدو ىناعيس لا هلاق

 مدلكلا ؟تلطإ|يناأو تكلا سر ناجهاشلا ىزعمو ابيلا ةريس ىذلا وهو رماع نب هللا دبع . ةريمأ ن 0

 نين دليلا ىدجلا ىلع ن ا عذب الث 0

 رابك نم ناك ىفاشلا هيقفلا ىدادغبلا ناطقلا ن داب نورعملا ديحأ ند 32 نب ديحا نيسحعلا وبا

 دخاو دادغبب سردو ى هرورملا نك طا نع ةدعب نم مل ميبرس نا نع دقفلا ذخا بناحعصالا يا

 فو ايلف ىكرادلا مساقلا ىبا عم قارعلاب ميلا لح ىلا ثناكو ةزييك اةفافتسم طلو! ءاجلعلا» لع

 نيسيخو عسل هن قمام 0 باقلللا) ىف ذأ لحس و هدأ لا 5 اركذو ةسايرلاب لقتسا ىكرادلا

 كافئصم هلو نييعفاشلا ءاربك نموه لاقو ىلوالا ىدامج ق بيطخلا دازو ىلاعت 0
 ةيامو ا ثس ةنس دوقعلا رو كش ف دادغب ءانيركذو هعورفو هقفلا لونص ءأ ف

 هيلا تهتنا ىفنعلا هيقفلا يراحطلا ئدزالا فعلا يدع نبا هنالك لي د2 نبا دايخ اارفغج ونا
 اذ 3 ذأ ]2 ٠ 00 1 نم

 لاقف ىنزملا عا ١ رق امه »ديلا ٠ ىمفاش ناكو رصيد 0 هللا 0-02 مح ىلا ناعصأ مساك
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 رداولط ىف سابعلا ىبا عم ىرجت نحن لوقي ىنيارفسالا دماح وز يشل ناو دلال نول
 بهذم رشتنا هلمو مالسإلا ٠ ءابقف دخلا هنعو ىطاينالا | مساقلا سلا نود هقفلا

 امري ركب ليا دل لاف هنا ايكو ىرغاظلا دواد نب ديف ركي انا رطانب (ناكو قافالا رثكا فر طال
 نا ىلا ةعاسلا نم .افعتليبا كاف ةعاسشا ىلا عا اويل لاقو ةلج كانت هاا
 ل 0 اذكه هل لاقف سارلا نم ىنبيجتف لجرلا نم تككبلكا اسوي. هل لاقو ةعاسلا مىقن
 نم ةباملا س ار ىلعزيزعلا دبع نب ريع ثعب هللا نأ ةرصع ىف هل لاقي ناكو اهنورق ثنهد ابفالظأ

 رطل اح ا مامالاب .نيتياملا سار ىلع هللا نمو ةعدم املك فلاسماو .اةنشا قكر (طاذ ةرجهلا
 000 لك ثيَّوَق ىنح ليسا 3 ىلع كك لقاعت هللا نمو ةعدبلا ىفخاو هس

 عيايملو اكل هن ؟نلرالا؛ ىداكملا ند (نيقبأ نرحل اونو نيللج لن ةلئانض منال
 بلاغ ةقيوس مدرج ى ىنفدو دادغبب لؤوالا عرواا نيرشعلاو سماخلا نب 0 موب ليضَو

 قكلاعنا.دلا هسا رهشا ةسقو مشع نوتليسو عسا ةرابعو ركلا لكما نم كرقلاب قرغلا نا
 الجر يبرس هدج ناكو تككانه درفنم وه لرد ها ا را هعضوم ىف رهاظ ةربقو

 نا نم ةانثلا ءاذلإ نوكسو ةليبملا ءازلا 0 مليا نيسلا | مضب وهو رفاولا حا الصلاب اروهشم

 مداها ضر 1 نار ن زاا ةييردلاب ورب دل اييحع ناك اننا ا
 احر نالت لل اذكلا نانا رك طابت 0 + هل لاقو هثداحو مونلا ىف ىلاعتو
 صاخا نا ثيصر لاقي امك سارب سار تر اي لاقف بلطا يبرس اي ةيبرعلاب هاوس
 مسربا نب سنوي نب يبرسوه روكذملا مانلا بحاص نا دادخإ خيرات ىف ثدجو مث سارب اًسار
 سيخ ةنس لوالا عيبر رهش ىف هثافو تناكو كر دياعلا دهازلا ىرورملا ثرحلا نم
 مرا ىلا دانسالاب عايسلا لصتم اًدرفنم اًرج مانلاب ثيارو ىلاعت هللا هيحر دادغبب نيتيامو نينار
 ملعا هللأو اخللا حب نع هتعيس ثنك لوالا لوقلاو روكذملا

 ىف .ةلكو ماما 0 ىفاشلا هيقفلا ىربطلا ص ماقلا نباب نورعملا درحاأ لف ند ديحا ساعلاويا

 ىضاقلا بداو سيدلنلا ابنم ةريثك اًبثك ىئسو هركذ مدقملا برس نبا نع هقفلا ذخاو ناتسربط
 رهو ىجنشلا ىلع وبا سيشلاو نتخلا هللا ةسربا سيعألا يل ذو ت ككلذ ريغو حانفملاو ثبقاوملاو
 ريتك | ؟ ىجلا ١ 0 اع عبو :كاارغلا كك دكو عضاوم فى ةيابنلا ىف مامالا ةركذ ريغص تانك

 رم دقعف اهب ع 1 هلأ 0 ل انلا ظعب ناكو ةدئافلا

 رن ال لال ةعورو ةيشخو ؛ م

 ا صقب, ناك هنال صاقلاب هدلاو قرعو ىلاغت هللا ةيحر نيثلثو. تس ةنس لبقو ةبايثاذو
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 دنع اللا ىبسر ىبفاشلا مامالا بلاسما نم ناكو كنيدح كفلا فلا ظفحب.. ناك هنا لبقوا ةريغل
 امو دادغي نم تجرخ هقح. ىق لاقو رصم كاملا لحتر ا نأ ىلا هلحاصم لزيملو 00
 سبحو برضف بج ملف نارقلا: قلب لوقلا ىل ىعذو 0 نبا نم هقفا الو نينأ اهب تدلع

 نرسستحح ناكو نيتيامو نيرشع ةلس تامل ا ك 7 ف 0 0 جانتمالا 0 وهو

 ةرصع رخأ ىف نكي ملو ىروباسينلا جاتجحلا نب ملسمو"ى ا ل ها م لئامالا
 كيل لد كفن ل والا عبير ربهش 0 لا ا 0 ملعلا 1

 0 دادغب نيتيامو نيعبرأو دحأ رخل عيدر نم ليقور وكدا ربشلا نم 0 هليل ١ ةرشع

 وصنيلا رفعج ىبا باحصا دحا هللا دبع نب برح ىلا بوسنم برح بابو برح باب ةربقيب

 0 للا يحير ر ارد نهب روي شم لرنحي نون ديحا ريقو ةييرحلاب ةقورعملا ةلخا بسدز: ترك اذه لا
 0 ملسأ دنأ ليقو اغلا نيناس ءاسننلا نسو فلا ةايناع اوناكف لاجرلا نم هنزانج وصكم قرم روج

 ى ةفنص ىدلا هيانتك ىف ىزوجلا نب جرفلا وب اركذوب سوجحملاو دويبلاو ئراصنلا نم اقلا نورشع تام
 مسلا ل ام نيعب دلل 9 هلع هللا ىضر قالا ثراحلا نب رش رابخأ

 0 00 رسم نم جراتج هناك مانملا ىف قاتحلا ثراحلا نيرشب تيار لاق ىبرتحلا
 انيلع مدق لاق ككيك ىن ىذلا اذه ام تلقف ىنمركاو ىبر فغ لاقف كب هللا لعف ام تاقف 5-5
 ضع اك لعف ١ 5 كتشلقتلا اكيم اذهف توقايلاو ردلا هيلع رثنف ليدح نب درك كر ةحر ايلا

 لكات م لآ للف كثيف انما اهلل ككل نيملاعلا بر ار َ دقو اك لاق لبنح نب نب د ديحأو نيبعم

 نايح ةدادجا ىفو ميرك كا .هبجو ىلا رظنلا ىنحاباف لع ماعطلا ناوه رع دق لاق ا
 1 ةجاحال دال ةيقبو ىرول ناالا دعدو اهتحت نم .ىم انانثإ ءابلا ديدشتتو ةايبملا ك1

 ْنَح

 قرطلا ردم اذكر ندخل د ف تبارو اهنديقل ةلاطالا فوخ ال ولو اهثرثكو 9
 أ

 ناضمر ربش ىف هئافو ثمدقنذ جلاص اماف هللا دبعو رلاص اههو ناملاع نادلو هل ناكو اهتدجو ىتلا

 دبع اماو نينيامو ثلث ةلس 0 هذ اه تايد ناببصأ ى ضاق ناكو نيتيامو نيئادو ثس ةنس

 ليفو ىلوالا ىداهج نم نيقب نال دحالا مج فوذو نيئيامو نيعست ةنس ىلا ىقب هناف للا

 نيعيجاأ هللا مهيحر دايعلا مامالا ىنكي ناك هبو ىنيحرلا دبعوبأ هتينكو ةنس نيعبسو عبس هلو ةرخالا

 00 ىاريشلا قحسأ وبإ 2 لاق ىفاشلا هبقفلا جبر نب“ريغ نب ديحا' ساتعلا ونا

 تكتيشلا رانلا دل 3 ناكو 9 ةيباد 0 م نم 0 5 تاقيطلا



 تاو

 مجبلا لحخلاس ىلع رضم نم ماشلا ىلا هّجوتملا راسي ىلع ةفورعلا ةلرنملا ريصفلاو الا ياوعلل
 جباباليهيفلا لا ا فايا ناو لاط لما عو تل طور اقألا كرس ابعد ع تور اققرأ اليتياز
 ةيجحعملا نيشلا عضب روقش ثيبلارخا ىف هلوق 0 ةروكذملا ةبرقلا يزعل ما نم هّماو برعلا
 بتلقلاب ياللا ردلا ىنعيب مصاب روقشلا نال حصا ّمصلاو اضيا نيشلا يتفب لاقيو ىافلاو
 ملعا هللاو رقش دحاولا ةَيْمملا

 ناب نورعملا اىررعلا دئاقلا نب سيداب نب هللا دبع نب ميهربأ نب فسوب نب ميهربا قح .تاونأ

 3 ى مناقلل راونالا را كاكا لاتماإ لع هعضو ككل وحل علاطم باتك بحاض لوقرف

 اذه "وس ذل اوح) نس ئىش مك علا ملو س لددالا م نم ةعاميج بحص لضافالا نم رك

 ساف ةليد هاي قود 0 سيخ ةلس رقص ىف ة سلدنالا دالب نم ةبرملاب هثدالو تناكو ردقلا

 2 ل 0 كف ناكو ايس نيتسو ع م 6 سداسرصعلا ثضقو لوا ةعيجلا

 هبحو ىلع 0 تارم ثلث. 0 مث ةعرس اهرر ركل 0 الخالا 8 رو وس الث ةافولا 0 الذ

 .ال ىاولا اكعد |( يكد دلي ل ارلا نوكسو 0 منضل 0 لاعت 5 ديحر انيم عقوف اذ

 ىلع سلدنالاب ةريبك ةليدم ىهو ء 0 01 ةليسملا :ارلا رسكو ملا تع ةيرملاو

 0 ةيبظع ةنيدم 6 هل اقل س افو بكارملا ىسأرم ا الط اعلا

 الريش علا ديم ا 2 لا ةيجعم ع 1 ةنكاسلا ا دعبو ةليسملا ءا احلا جتفب ىلا ل

 نبد 06 ةيقيرفاب ةديلب 0 0 3 اه دعبو ابحت ا اا نوكسو ةنلقملا ن سسك

 ند ىربز ةيرلا ناد م ا دالبلا 0 لهأ نم : ركذ اذك دالخ 0 1 باع

 1 لا اش نا هركذ تالا دا

 نابح ن ص هللا دبع نب سيردأ ن ند 2ك نس ل اذلح ند لح ند ده ند ديحا] هللا دبع وبأ مامالا

 نب ةباكع ن مد ةلعت | نب لهذ نس نابيش ند ن نام نس طساق ن توع ند سنأ نب هللا دبع نبا

 نب نك ند ا ا سيعد كا مصقأ ند بسه نس 0 ند 0 نب ركب نس ىلع ند بعص

 نم هذآ لدقو ةينس اى سحصل 92 ريصلا وه اذه لدخالا ىقىرورلا ىابيشلا نان دع نإ دعم نب رازن 3 ةعيبر

 ىلب نمال لهد نس ناييك ى نم هنال طلغ وهو دب اكع نس ةيلعت ند نابي ايش نب لهذ نس نزام ىلد

 همأ ثيجرخ | هلعا هللأو ككلذ | ملعيلف نايش نب لدذ معود هروكذملا ةبلعث نب لهذو نابيش نب لهذ

 ليحو ورب ا لبق لاو نياسو عب را ندا راف 3 دادغت ىق هندلوف هب لماح ىو ورم نم

 قلاب | ملا ام كس ديلا نم هب عييجو 0 هباتك 0 نب ندحلا مامأ ناكو 5 كراع وهو دا دغد كل
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 الفال باكا وه لبقو, ةيلداتعلا ى.ليف تيب عدما ثييلا اذهب نإ اقبو
 ناكر تراس ثيح ايانملا ريست دوم اوناك ثيح مهنم لاز امو

 مشاهربق اهبو ةزغب روكذملا قّغلا دلو ةيلهاجلا ءآرعش نم قرشلا نب ةلظح وه ناحمطلا وبا اذهو
 ام ةنايسيخو نيرشعو عبرأ ةنس قوت ةبايعبراو ا هللا 00 ىبلا دج

 ةافولا هترضح اب لوقب ناك هنأ هلع لقر اهب نفدو نا لقنو ناسارخ دالب نم عم نيد

 كاس 001 لوك ءايننا ةئلثل ىل كلارفغي ناوجرا

 لكاسلا ى ةفورعملا ةديلبلا ىهو لاس نيتيجخلا ءازلا ني تو 0 ةرغو 5ع ءاجر ا

 ةديلبلا هذه عقن نبأ نرعي الو اندالب نع اديعب نوكيا ( نم ديب ف كان ١١ اذه عقب دقو ىماشلا

 نالقسع نم برقلات“ سال رشكملا قع يطلق لاكعا لعلب نه لوفاف ككلذ ةفرعم ىلا قون
 للا باتك ىف نيتروكذملا_نيتلحرلا ىدحا ىهو 0 ايدلا ةبج نم ماشلا دالب لوا ىف
 تمل ةلكزو نبا د دال ةاسشللا ةلحتر بير !ريشفتلا ايرامرا,لو للا تفيلفلاواءاهشلا:ةلفم ةلوق 5
 اهواك اهدالب ةيطا لجال ليلا لف ف اغلا ات اهرجاتم ىف شيرق تناك دفق ماشلا دالب
 لاق 52 !ةلعتسملا اسم "نزال اهنال ءاناثلا لصف ىف نييبلا ىتاثو لصفلا
 ,تحرلا نسل كامرا كيور اناإل اص هللا لوسر ةريس لئاوأ ىف ماشه نب ككلملا دبع ده وبا
 0 110 0 اص ىينلا دج مشاه فيصلاو ءانشلا ةلخر نكيرقل

 لاقو ليلقي اذه دعب لاق مث اًرجات ماشلا ض مرأ نم زغب نفانم دبع نب مشاه ك ككله مث قعسا

 1 نمو ةديصقلاركذو اعيمج ف ةائم دبع 2 ىكسب يك

 اهعيجو ةدلبلا مساب ابنم هيحان لك ىتيس هناك ةدحاو ةزغ ىهو تازغ لاق اهنا ةغللاب ملعلا لها لاق
 هل ريغ هنكأ اهب ةربق كلا كفاه زغب نرعت كقول كاد نم تراصو تار - ىلع

 1 ريل ا مانا ةيئاامول نريحح نا ري ترحل
 فر تلال ارانملا ركذ رصمب ج ناويد كبحاص دييجلا دبع نب بيصغلا جدييل رصم ل

 لان فر

 روقش نهجاح نم اًمرفلابو مشاه ةزغ نابكرلاب بلاوط

 ةنيدللا ءارلاو ءافلا تغب نهو امرفلا راههدجا ريتنقت ىلا _ناجاتعي, ناتظفلا ساون نبأ .ثبب فو
 نم مالسلاو ةالصلا لضفا هيلع ليلخلا ميهربا نمز ىف ةيرصلا رايدلا ىسرك تناك ىتلا ىبظعلا 0. 2 1 م1 - . هل 1

 لوا ىف امرفلاو مالسلاو ةالصلا لضفا اهبيلع ليلخخلا نب ليعيسا مارجاه اهنم ىتلا برعلا ما اهارق
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 ةحيلم ةءانص هيفو ةرعش نمو

 كل د مهلا قرذ ف نار صفانل عوضعخلاو ةئسالا رخو

 اضيأ ةرعش نمو

 01 ل نفود ككيرجت ىوسريزولا طعب مل كيلا هلآ

 ءامرالب رحب دل ضررعلا لثم د دخم راو رت ررللا 1

 اضيإ هلو
 نوصلا ريب لس مودع دكر ىنح نسيلنلا وكم
 نيج رخل ىدتت الو , نإن اني حودملا ى عدد اكلي

 ةايج نم هلوق هفرظتسنو ءابدالا هحلمتسي ايم وهو اضيأ ةرعش نمو عيدب لك تالوطملا دئاصقلا ىف هل

 منعلاب لكلا ةأدغ مالسلا د ام 0 ةدسعف الا ا الأ

 مالا ىف ككلسلا ُدَقع مظنلاب 0 د نم طرخلا يع حاط ذل يدم

 ةديصق ا نم ىضرلا فيرشلا لوق ىلا رظني اهنمريخالا تثيبلاو

 لظلا | نم ج 5 ىف مثللا ع ٍعقاوم للعم رلا ككاذ 0 كانو

 دن ن وداي لد هب بارع ار عالان نوديقتي ام مهناف 0 ىلع اءلاوم ف و ةدداغبلا ضعب هب ملا دْكَو

 3 قفنا 1 بغيك

 نويبم عع لابطال 1 أَو مخلة نونجللا ةرفط ىليلب لكل ترفض

 نوشاولا ا 0 يدلا اص نونكيلاولؤللا ع ءاكضاقا يسكت

 هلوقؤهو ىتيقلا "ناحمظلا ىنا تي ىنعملا اذه: ى لصالاو

 هيقاث حرجلا مظن ىنح ليللا ىجد مهوحوو مهباسحأ مهل كن ءانضإ

 ىهو تايبا ةليج نم تيبلا اذهو

 هك اوك هيلا عراك 0 اذا "كوكا تاغ ا :ينذلا موسي

 ةقان عزجلا م طا لح .لدللا ىجد ا مهباسحأ مهل كاع اس



 ا

 ةيايعبراو و نيسيخ ةلس ىف نلدنالا دالب نم ةيسنلب لامعأ-نمرقش ةريرجل ر ىكذما 5 ثاادلو

 نوكسو ةنلثملا نيشلا م مب رقشو دحالا مول ار نم نقب عل عدر 2 هناليسيكم نيفلثو كثر ةنتس ايهبأ عقونو

 ةيسنلدو اهب طرحم ءاملا نالا يرجح انيبلل 7 اهناو ةيسنلدو ةطاش نيب ةديلب ئهو ةليبئلا ٠ 1 أرلاو 0

 لدا ل نم ةانثملا ء ل يتقو ةلمهملا نيسلارسكو نوذلا قوس: مللااو فو ةدخوملا ء ابلا ع
52 

 دياب ل نم ةريزج 0 كلا نيسلاو , مالا م ةلجلا" ل اأد لا حشو نذل نوكسو ا مثفب

 اهي:طيختم رحبلا ن ل ةربزح سلدنأل الل 0 اكيناو يئيطعلا 11111 نكدطتم لّتوطلا ربل ل ليرطلا

 1 04 0 مو يح 8 ا نم ككلشب لك" لكتما اكن يورشللا نكرلاف :لكشلا ةياخب سو: ةيلاج لا سهلا ال" اهنابكل ارك

 ون نس كنقاف نس سلدنا نافوطلا دعب اهريع نم م نأ ىكحو قاركتلا 1 عجل ةالولو ةجترفا

 هيساب تيتيسف مالسلا هيلع

 دادغب قر ف احتل ند لاق ىببشالا ىبلكلا دم نب نايثع نب تأ 0 مهربا قعسا وبا

 روبشم ار ”عاشلا ىرغلا ى يلكلا ينهشالا هللا دبع نب رريع نب ده ند. سابع ند 02 نب ميهربأو 5

 هيقفلا نم اهب عميسو قشمد لخد لاقف نا م ى ركاسع 1 0 ةركذ 0

 ةريثك نيذس ةيماظنلا : ةسردملاب ماقأو دادغي رخل 1 لحتدو ةيايعبراو -نيتاهثتو ىدحأ|:ةنس ىسدقلا رص

 نم ةعامج اهب جدسفاف ناسارخ ىلا لخد مث مهربخو اهب نيسردملا نم دحاو ريغ ع ىثرو

 ناويد دلو ظفاحلا مالك ىهتتا هيلع ىتثاو رعشلا نم عيطاقم الذع هل ركذو كانه ةرعش رشتناو ابئاسؤر .

 لاقو هيلع ىلثاو ةديرخلا ىف 4 بتئاكلا دابعلا ةركذو ثيي فلا هنا هتبطخ قركذو هسفنب ةراتخا ر عش

 سانلا ىقلو نامركو ناسارخ راطقا ىف 4 لغلغتو تاكرحلاو لقنلا رثكاو برغتو ,دالبلا باج هنأ

 ديف دبا دقلو اهيف 0 علا ةبداملا هنديصقب نامرك ربزو ءالعلا نب منكم 0 جدمو

 اد ءاصعلا ريسكلا | ةطعلا] ليح انك ةقيطن ال | ام ماب دال نم م

 نيطل ىعم و ليللا رصق اهمو

 اناتر مو بامو اطل كد ١ تان تاس "نرطما ناكل

 00 0 7 1 م دكلس

 رويشملا ةرعش ديج نمو ةلبوط ةديسق ا

 ةراور 5 2 قلغم كتعاوبلاو ىعاودلا كرا ءض تلك كل دما ص و لانو
 قئثعي ييلمالو ١ 1 ىجتري ميرك الفرايدلا تل

 0 0 ا دبق ناحناو ىرتشي ال 5 ايلا نمو
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 ملعا ةللاو مامي نبا دلاق ام ةحص ىلع لدي اذهو ةيايعبراو نايضة لتس ادعوا نايك بإ
 ا 0 ىلا .ةبسن .ةليمملا ءا ءارلا اهدعبو .ةليبللا داصلا نوكسو .ةليبلا ءاطغلا منا :نكرصتخلاو

 ففلاولاولاا عبو ةليبلا ءارلا تفر اخت ىلم ةايتلا ءانلا !نوكسو: اغلا ان ناوشا ل
34 

 3 [نرد سقبيرفأ | مساب :تييس ةيقبرفأو هنع هللأ ضر تاج كارت هاع نب ةبقع اهانب ةيقيرفاب ةنيدم

 ردو لا اثييس ذسوبو ريجرج ابكلم ليقو هب تييسو ةيقيرفا يتفا نئذل ا وهو فيدل ىفيص نبأ

 درع ةاذاقلا يللا نانا لعأ 0 نيقيرفأو روينا كانو مكنربرب رثكا ام مهل .لاق

 نود

 ميضعب نع هلقث ةلفاقلا 0 8 .ارلا جناب 5 ريقلا ا عاطقلا نبا 1 00 0

 9 لاو

 ةريخ ذلا ىف ماس ١ نبأ ةركذر ءعاشلا ىسلدنالا ةجافخ ناد نا نتا نس م ١ قحشإ ولا

 َّلظ مقاهي عم اهفئاوط توام ةحابتاسال ن ترعتي ملول“ سلدنالا :قرشن ايبقم رك لاقو ل
 هنق عدبا دقو ل ا ةشع ىق ةرعش نمو ن 0 نسحار عش ناوبد هلو تي لدا

 الوششسل ينكيحضأ بلكألو ىسشعو

 انيلظ هكر لأ دب 2 اع يل

 ةضيرم بورغلل ع سيشلاو

 رطل در نع اك
 اذ تيجو نك راد
 ا 0 ناكر بابشلا أذ

| 0 | 

 اضدا هلو

 يلدا[ تكيابش نم لحجم ىف
 ارئاد ايون كانه زادعلا لقم

 د نب ىعوبا دايعلاوهو نير رخاتملا ن معد دخأ دقو

 ةيدلا لاك مشل
 ع

 ةراذع تلح نيغدصلا برقعمو

 .٠ ارو .

 ةورع داو :تعقكنا يي
  5هم .٠ . .٠  5قى

 ع

 كل قيس درر فل
 دزاوقن 3 ا 0-0 7 رك
 يك تاك ) ايخلاو 552 نصغلاو

 تفنث ةماسيغلاو قرن دعرلاو

 كركم دل د ل 5

 ابان داأو | م رز هيف ردك دق

 اب [حس 0 اذعال 2 ووك 9 |

 ايفاع ايسر هنم بدنا تثفقوف

 ايفاثا هيف ناليمحلا تّدوساو

 ةيجرت : فروك كالال] وهو ل | لبزن ىلا

 لاقف ىنعلا اذه سنوي ند ىسوم نب

 نديحلا اي ناك[

 ردع يتم اسس (كلخا



 ام

 ,وكذملا ىباصلا نا:تسرزيفلا ةباتك ىف دادغبلا ميدنلا بوقتي ىبا ناب ىنورعملا قارولا قسا
 هيرشلا ةاثرو ىرينوشلاب نفدو ةياهئلثو نينايث ةنس لبق قوثو ةباهثلثو نيرشعو فيد ةنس دلو

 اهلوا ىنلا ةروهشملا ةيلادلا هثديصقب ىضرل |

 ةفانلا ايفا نحل قم نارا ندازمالا نع ارجل لا

 ةيجعملا ءازلا ينفي نورهزو 0 ا اري درك تكل ل ع ال ال

 ةدحوملا الإ ديدشتو ةليعلا الا و نوت ود وأولا دعدو ةليبملا ء ةارلإ ضو.“ ءاهلا نوكسو

 0 ع 7 ىباص 0 و اوفلتخا دقو ل نونواولا دعبو

 ليلعلا رب َك راكو ىرام نب ىباصلا ىلا ليفوإ ىلوالا :ةيفينحلا قلع ناكو مالسلا هيلع سيردا

 لوسر ىيسن شبرق تناك ككل دلو دموُق نيد نم جرَخ نم ب |١ ندع ىباصلا ليفو 0 هيلع

 ملعأ: لاو همرق نيد نع ةجورجل اًماصوللا

 رعش ن ,اويد دل روهشم ا رعاشلا يناوريقلا ىرصحلاب فورعلملا مين ند د لع ند ميهرب| قكدجلا هدأ

 ىوهلارس ق 3 نوصلملا باتكو ءارجأ ثان ف 3 ةببرغ لك هيف يح بابلالا ريثو 0 بائثكو

 نم ا ىكحو جدونالا مكانك ىف قيشر كل ةركذ 2 جرام هيف دحأو لحما ق نونك الل

 دع نوذخابو 5 نوعين ناوريقلا نابش ناك لاقو 8 0 نم ةليج قضت 1 5 ابخأ

 ةرعش نم دروأو تابهجلا نم كار ةلصلا] هيِلَع كيلاتإو هتافيلات تراسو مهيدل لفزرشو مم سارو

 ةئافص 31 اوفو ىيهتنيالو 1 كيا ملاح ككبشيا اها

 قا نيتبت قرا لحدا 0 ى 348 ةنانك# ةبِمئاَص ماسي نب ىلع نسحلا وبأ هل دروأو

 اهو ةباكح نويض

 ادد دقراذع مدل ىدرلا ىبلفق دروأ

 ىدهلا رص سارق . ييتكلك ديدما

 قحإ ورا فون نيعلا لفقرح ف 5 هنيجرن ىقتايسو رعاشلا ل اء نسحلا تك ةلاخ نساوه وهو

 كلت قوت هنأ ىنغلب ١ ةريخ ذلا ىف ماسي نبأ لاق ةيايعبراو ذ ةرشع تقلد ناوريقلاب روكذملا

 نانجلا:باتك يف ا اكلي ديكر شاقل كافقازمل اعيالدللا مضل متمما هللا ب اقر او قيسلعاو
62 : 

 سي ىئرضحلا نك ككيكفلاب قليل رورخلا نج نب لع نسحلا ى تأ ةيجرن ف نول ركل ١



 اا/

 يوسف اننا ءاجلإ اوكي ماللا رسكو ءاقلا نوكسو ةريهلا سكب :ىللفالاو ىلاعت“ةللا هيخر«ةبطرقب رماع
 ابنم هلصا ناك ماشلاب ةبرق ىو ليلفالا ىلا ةبشنلا هذه ةيناث مال اهدعبو ابحت

 لئاسرلا بحاص ىباصلا ىنارتجلا نوح نب. نورهز .نب .ميهربا. نب لاله نب.ميهربا قعسا وبا
 ل دلاّرعم ند رابتخ ةردلازع نعو ةفياخلا نع دادغبب ءاشنإلا 6 ن راكو عيدبلا مظنلاو 1

 كلا كاس مدع ر دصت ثد ع 5 كافل نيعبراو ع عسا ع ع ,اويد نق 2 دلا هيوب ا

 هناك ما عت دا ذكي ةلودلا دضع تكللت اهل دلارع 5 ايلف هنلع لقكف هلي 2 هتود نرد ةلودلا دضع

 نيعنسو ىدحا ةنس'ق هقلطا مل هنف اوعفشف اق دبا تحت ةثاقلا اع مع و ةيامتلثو  نيتسو عبس
 ف

 نا ةلودلا دضعل ليقف ىجاتلا قاننكلا ل فك ةييلك دك اءذلو دلار انخا فانك هل علصي نأ ةرم ادق 0

 لاق لوعتانيغ هلاشف نضيبسشلاو ذ شا قيلعتل نك ليشمل ا 50 01 ىرانكلل اقيدنص

 ددشتم َن :راكو ةمانا قى ادعتم كرت ملو ةدقح تجاهو هنكاس ثكرت ابقفلا بيذاكاو ابقينا ليطابأ

 نارقلا نو 89 ( نييلسلا 25 ناضمر راس و وصلا ناكو ل اعقب ملف | اس نأ ةلودلا زع هيلع دهحو هندد 3

 ناعما هيف هلؤ ةأوبن ناكو 00 كما ةرمأ ةتكر دل" ناكو داب ف هلي عسل 34 طظفح نسحأ مبر كلا

 هلوق نايلغلا تانك ْ 3 ىللاعتلا 4 !ركذ أَم دلط 3 ةعيدبلا

 نسال ولع معلا ةتضايسلب علل وف وع نيم كانَشُط
 نساحم ديزم هد كو دك خكف نأ ىرت لهو ن خايبلاب ككيجو رش ام

 ىتاش نذل شعم 7 صم نأ قا هنأز ل مقدس ىىثم نأ معا

 5- ةبراج ف ماين لك نم .شورل ١) ؛نبا 0 كلا وطني .ك ثيلاثلا و ٍكميبلا أآذده ىنعمو كلف

١ 
 مسدود وجو

 0 و 2 0 ا , ذاوسلا ةضقان 0

 تأ كيل ا 20 اش ناك دحو ك 0

 ايلا ةينالطاععس ”كيعتم مك دكا اركب كحم ديد
 كك

 كاوبامارسلا سوتلم انوفا ليست كو نإ نقلا ا كش مل

 لام تنك ناس كتب دفا صير ان نكت مل نأ تكيدفا ىل انيبف

 تلخ ةليل ةرشع ىتنثال سييعلا موي ليفو نينثالا مب قونو روشملاو موظنملا نم نسح ىبش لك دلو

 ماد جرفلا وبارك كذو طلس نيعبسو ى مدحأ ةريعو 0 هيانئلثو نينانيثو عبرا ظل لاوش هن

0 
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 ةبحصب ضئخاو هيلا بسنف بدالاب لغتشاو ةكرث مث جاجزلا طرخبب ناكو ئلاعث اللا اهبيحر بلعثو
 هللا ديع ند مساقلا رزوتسا الو كدولا مساقلا ةدلو مَلعو بهو نب نايل نب هللا ديبع ربزولا

 قحعسا ىبا انخيش عم كيلحد لاق اهريخلا ئيبرافلا (لغيبا ريشللا نكح الرحنالاب 0 دافأ

 عرساب نكي, ملف ضهن مث هلرشبتسا رس هراسف مداخلا ديلا دروفربزولا هللا ديبع نب م جاجنلا

 كئليعت كناكدل لاقف اهبذيب ناك سنال ككل نع همسي لاك يجول هببجو قو داع نا نم

 نم.دخأ انملع راشا مث ككل نم ثعئتماف اهابا ىنعيبت نأ اهمتيسف ١ ثتانيقلا اطمح ةبر اج انيلا

 فسينف ذب مداخل خنيلفا تب ءاج ايلف ابنيث اهل فعاضا 0 5 جل ىلا ابيدهت را

 ةيدب نيب نم ةاودلا انهيش ذخاف ىذا ام 0 ناكف كيضاخب دك اهندجوف ابهضاضنتقال أًرشبتسم

 بذكو

 ملظلا ىف ة نعطلاب د هليرصحسل ضاسم س

 مدي 1 نسمه نات 0

 تادف 0 0 يعول اجرلا نا لاو

 دقو ىلاعت هللا هيحر دم اقل مع تخلو مك“ 0

 0 ىحاجزلا ليحرلا دع 2 ذانا
 ضيا ئترافلا ىعوبا ذخأ هلعو هللا هيحر هنايجرت ١ ىف ىتابس اك دي ناك هنالوحتلا

 دعس نيبدلاخ ا ا ىك نب جرفم نب ءابركز ند دهع ند ميهربأ | مساقلاودأ

 هلو ةهللاو وحتلا هبا رم ناك تشرف لها م 0 ةيقورعلا ىرهرلا  يشرقلا ناقد أ أ
 ركب ىبأ نع ىورو روبهشس وهو اًديج ا ناويد رشورعشلا ىناعم ىلع مالكلاب ةّمان' ةفرعم
 ذل ارنا ىلا الاسس لا أو ا قامالا باتك 0 نبسحلا ني دج
 ةدنع ناكو سانلا ماياو امخآلل اركان اعْشالل ًاظفاح ناآكو سل دنالاب هللاي ىفتكيلل ةر ةرازولا 00

 بيغلا نسح ةجهللا 02 مالكلل اًذاقتنا سانلا دشا ناكو ةحلاص ةعطق هدالب لها راعشا نم
 لا 4 دال تن 5 ا طانل الار, تنتج 1 ٍٍس 0 ا

 باب دنع برزخ لجسم 0 قرص ا دعب دحالا موب ' نفدو 0 نيعبرأو ىدحا| ةلس ةدعتلا



 اد

 اًعراب اًلاع ناكو بادألا ىف ناسحلا ىضيناصتلا هل ىطساولا ىوتعتلا هيوطفت بقلملا ىدزالا
 7 ةئس رفص ف فوثو دادغب نكسو طساوب نيتيامو نيسيخ ةنس لبقو نيتبامو نيعبرأو عمرا ؛ ةلس

 نيرشعو عبر ةنس قوت ليقو ةعانس سيشلا عولط دعب هنم نولخ ثنسل اعبرالا م هي ةبامثلتو نيرشعو

 نبا لاق ىلاعت هللا هيحر ةفوكلا بابب موي ىناث نفدو ملعا هللاو دادغبب 9 دهاجم نياووه
 ىلعويا ةركذ ام ةرعش نمو هيوطفن.ىوس هللا دبع هتيلكو ميهربا ةليسا نم ءايلعلا ق .نسيل هيولاخ
 ىلاامالا بائك ىف ىلاقلا

 اكدفج خرق نلت لقوا القو اكيدخ نم قرا ككيلع ىبلف

 اكيلع ةأوه هفطعبو فسكت هسفن بذعي نإ قرتال مل

 ةمامالا .بحانق زويشلا ملكتملا ىلساولا نيسحلا نب ىلع نب ديز نب ده هللا ديعوبأ لوقب هبفو

 ايه ريغو ةيظنا ىف ميركلا نار ةلا زاجعا باتكو

 هيوطفن قبال نا ل اقساف ىبإل نأ رس سس

 هاذ كلارا قلق انانج جوا ديلا يصمم ذل ميركل

 نيزيزعلا دبع ىكح ىلاعت هللا هيحر ةياهئلثو كس ةنس لبقو عبس ةنسروكذملا دج هللا دبعوبا وو
 دنع وبأو 0 نب ركيوبأو درس ندريع ند درك سابعلاوبا ىضاقلا جرخ لاق لضفلا

 نأ هيحبم 0 قت ناك ىلا قرطلا مب ىف اهل اعد ةسإو ىلا بولت هل

 را 0 م هيوطفنو فياعنلا 0 د تا اذا ا لاجرلا

 تامل نو ,طقن بقل هنا نأ فراعملا ىئاطا تك لبا ف ىلع ربح ا ةنكاس ٠ انلار ا

 ير 2 يوبيس ىلع مالكلاكةرئاظنو هيوطقن طبض ىف مالكلاو هباثك سّردبو 3 كش
 هنم فشكيلذ وريع ههسأو

 نيدلاو ك8 ملعلا لهأ نم ناك ىوجتلا جاجزلا لابس نب ىرسلا نت اك ب ميهربأ | قوسا وبا

 قطنملا عماج نمرسف ام باتكو ىلامالا بانك هلو ميظعلا نارقلا ىناعم ىف اًياتك فنصو سيتم
 ا 0 قلخ باتكو قرفلا بائكو ىناوقلا ٌباتكو ضورغلا باتكو قاقتشالا باثكو

 فرضي ال امو فرضي ام بائكو ثلعفاو ثلعف بائكووعتلا ىف رصتخم بائثكو سرفلا قلخ
 دربملا نع بدالا ذخاو :ككلذ ريغو ءاونالا باتكو رداونلا باتكو هبوبيس ثابنا جرش تاكو
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 ى نادجوي نائيبلا ناذهو هلوق ابنم ءايشا هنم ثلقنو هناريد ىلع ثفقو دقو ةقرولا باناك نم
 ملعا هللاو ىراصنالا ديلولا نب ملسم ناويد

 ناطواو لها ىلا سفن عوزن دعَد ىف شيعلا ضفخ ككنعنيبإل

 ناريجب امناريجو لهاب الها اهب ثللك نا دالبلكت ىفلت

 هلع هللا جرفالا ةلزان هب تلزن نم اههدر ام هنا ٍلاقيو دلو

 جرخم اهتماوللا لبلطو اعزذ قلفلا اهبب قيضب هل !رافامتجإاو

 جرفتال اهتظي ناو ٌتجرف اهثاقلح ثيكحتسا ايلف ٌتأيك

 كرخسل نو
 نرتجلا ]ىلع ساو يذلا رورسلا دنعا هيسارف نا اربط ةبربلا لوا
 نشخلا لزنملا ف مهفلاي ناك نم اوركذاولهسا امانذا ماركلا نا

 مصنعملا ربزو تايزلا ككلملا دبع نب ده ىلا اهبتك هنا لاقيو هلو

 3 ترصاج الب نامزلا ءاضاب يحإ تنكر

 انامالا ب تلطا انا ايلف تائاتلل اة

 يضم أل
 رظطانلا كيلع ىكبف ىلقي داوسلا تنك

 ا م هج نب نيالا 5 ا دوجللا
 بسلا | باب ىق ةسانيجلا باتك قر ءاطلا ماهث وبا هل دروأو

 اهعيفش ىليل سفن اللهفا لا ”ةغافطبا كلدرا "لل تدبتتتتو
 ابعيطاال ءارمأ تنك ما ةاجلا دي ىغئاتاف ىلع 2 مركاأ

 ف قوصلا ىبعي نب دهن هيخأ نباركذ ىنايسو رصتخلاب وا راك عد عوطقم لك د

 نيعر أو ثلث ةنبس نابعش فصتتم روكذملا ىوصلا مربأ قود قلاع للا ا نأ نيديحلا

 وللا ميحر قار ”نمرس ينيتبامو

 ةرفص ىبا نب بلبملا نب بيبح نب ةريغملا نب ناسبلس نب ةفرع نب دج نب ميهربا هللا دبعوبا



 لا

 مالسلاو ميئازع تعا نفث مل ناف اًديعو اهدعب بقع نكن مل ناف انا نيئموملا يمال َناف دعب اما

 ملوارعش ثيب ملم ٌىشني مناف عادبالا ةياغ ىف منز اجو عم مالكلا اذهو

 ءيازع ثنغا نفت مل ناف اًدبعو اهدعب بقع نغث مل نافألانا

 امراصو ىلوقالا ىردص مب شدجتو ىرطاخ مبلج# ام ىلع الا طق ىتبتاكم ف تلكتا ام لوقب ناكو

 ا لاقع ىلا لفن قم ةوازتاف ىرخا لاسر ىلوقو ميلقتعي ميلقعب ناكاموإ مهزريدا مهرزخ#
 عيرصب فورعملا ىراصنالا ديلولا نب ملسم لوقب لاما نم ًالاجآ ىلوقب ثييملا ىناف لامآ ن 0

 وهو ىناوغل

 لفا ىلا تست لك جهر ىذ موز ان سم ندا دوم

 ماين ىبا لوقب لاقعلاو لقعملا فو

 ماانلم اتءانل] ضاوح اوتارق رابتلا سلا اعصالا راب ناف

 ةللاعمالهنالاقع كّيلوا اّناف هيلع انا طيح نبي ناو
 داناق فك وخلا دال يلع , ططصل عل نتي كيال لور

 : ناكو رو كدي لوص ةّدج ئلا متيسنو روبشملا رع ءاشلا ىفنحلا فلحالا نب نمابعلا ثخا نياوهو

 ةزيح مساقلا ويا ظفاحلا لاقو و ةرفص ىبأ نب كلبا قب : ديزي دب, ىلع ماساو ناجرج ثكلم دحأ

 لاقي ناجرج عايض ضي نم لوضو ليصالا قيناجري ىلوصلا ىاحرم روراو ف ىبشلا كوت ذا
 ءارز زولا باتك بحاص ىلوصلا سابعلا نب هللا دبع نب ىبح# نب دهتركي ىبا دلاو معوهو لوج اهل

 5 دراد نب انج للا يفور هركذ دكر روك ذكلا ساعلا "ف ناعم ايفان تافتسلا ند
 ناسارخ نم هلصأ ىدادغب لو نب دهن نب سابعلا نب د ميهربأ لاقف ذك رولا ب تا ىف حارجلا

 2 رشا يل وح ايلا اصق ةراعشاو اناسل مهقراو باتكلا طر لا ع داابآ ىنكي
 نايكرت ناره لم نوح مر 0 ناكو ىكرت هلصاو عفادم ريغ ةلهاو. نامزلل سانلا ا
 لوس لزب ملف اههنما ناجرج ةرفص ىبا نب ع ١١ ةابشا اراصو اسحمت

 ملتقو ةاع دلا ملح كيحأ لوتص ند ده ةرايعو أ ناكورقعلا م دعم الدف دخل ةددإ ىلع ملسأو نعم

 ميهربا لصتاو هريغو ىكعلا ميكح نب لئاقم عم علخ ا روصنللاو حافلا مع ٌىشابعلا ىلع كب
 نأ ىلا مثيواودو ناطاسلا لايعا ىف لقنث مث لبس نب لصفلا نيتسايرلا ىذب هللا دبع ةوخاو
 5 ثلث ةلس نابعش نم فصنلل ىار نم رس ثتاقفنلاو عايضلا ناويد دلقتي وهو فون

 هنلقن هي ل ميهربأ بست كسك ول نعارخلا7ىلغا لذ لعد اف نيتاس
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 عرتخاو ءانغلا ىف ملثم مئامز ىف نكي ملوروصاملا نب ىدهملا معمس ةفيلخ لواو اهب. مافاو كل
 09 32 ناكو جلا اهيزتا لزلزب 53 00 تاما و د

 1 0 ل 0 ليسا ار ا 00 5 ةمامان اديدش قرح
0 

 0 مل داسلا 0 _ 0 7 ١
 قى بسلا نع ثلاسف اهاضرتف ةدرام كار ذاب معيس ايلف ديشرلا بب ىنفف ىلصوملا ميهرب ارمأو

 نا 10 تلاص 9 كلا سابعلاو 0 هر دخلا ص فرماحا اهل ليش 565

 58 ككلذُي تال ان

 رم ود سدلاف ىلصولا اب رس كود ل ماع 0 مل

 د هع ىف تاذللا سار. قسطا, ف بام ذم تاذللا ا ام

 0 ع يي

 دامو نينايثو نام رلدس دادغد فدو ظبامو نبرشعو ل دنس هفوكلاب روكذملا م هر دلو

 و رعيك امو ةرفغ كلف نش لبق ,٠ يناوقلا تلعب
 وربع وبأو رعاشلا هيهاتعلا وباو ىصوملا مدربا كام ل اهيف رظنيلف اًمعيأ ازد و ربخ لا

 ملفكف ريغصو وهو هدام ةابأ نأو دادغبد دحأو 0 6 نيتنامو ةرشع 0 د 0 3 : ىرجنلا ىنابيشلا

 ءارلا ديدشنب ناجراو 0 ركذ ىتايسو ملعا هللأو مهلا بسنف ميف أشنو ةوترو ميت وند

 ىناجرالا ديحا ةيجرث فر ذم ىهو ىمزاحلاو ىرهوجلا ةاكح ةليهملا

 ملوق 0 قيقر نمو ريغص وهو بخ» ملكر عش ناويد

 00 هليل ا ا

 وهو مهدعولبو مهددهت ةجراخلا ةاغبلا شضعبل 1 نع 0 كلذ 7 عبدب رثد ل



 قرولاو لسصالا م .اقمراخفلا دنع مل نيف نسابيسجلا ىلب دبعز اعشا
 قلخلا "نصيبا ىن ا انمزك ةرتج/ قيسشنف !ةييلع ثابنك لوا

 دشناو دجحلا ىلا لزهلا ثجرمخا مع اي ىل لاقث

 تيرالا بفيدإلا ”يصقتلاب هلو مقغلا لجرلاب ذاوسلا روب رشا
 ىبييصن ككنم قالخالا ضايبف بيص كثكيف داوسلل نكي نا

 هركذ ىتايسو ىردتكسالا نسفالفا نياهللا رات جوتفلا وبا زعالا وهو نيرخاتلا ضعب مظن دقو ثلف
 هلوقوفو ناسحالا لك نسحاو هيف داز دقو ىنعلا اذه ىلاعت هللا ءاش لا

 روفاكلا اهدئنع فكسملا دّسحح لعف ءاضيد ىهو هادو تر

 0 7 رود مم ايكو اذار ند كانا لك ردا« باقات

 0 نلملا مثيل نو نرماملا دعي ةفالخلا ىلوت دقو#اموي مصنعا سلجو
 لاقف مئاخخلا اذه ام مع اب 0 . مدربا لعجف ىدبملا نب ميهربأ

 ا لاو سابعلا مل لاقف نينموملا ريما مايا ىفالا منككف منككف ايف كييا مايا ىف منتدر مثاخ
 اذهر ميعتاق ثكيئاخا تكف ىلع' نييقرملا ريما زكشنال ككرج مظع عم كمد نقح ىلع ىبا
 هنم دوضقللا “ىلع تنقتنؤ ةثوصفتلا 0 راوتلا بابرا ةدروا ريثك لوط هثيدح ىف ميهربأ

 لا لإ لا طج ل ااا ميهرباب نومآملا رفظ الو ميف مالكلا ةريغو ىربطلا ىفوتسا دقو
 ىذ ةّرغ منادالو ثناكو ريظن هكا تلا ار ١ نينمولا ريما اي لاقت ريزولا

 عمر ا هررهش نم نولخ عبسل ةعيجلا موي قوثو ةبامو نيتسو نيتنثا نس ةدعقلا

 ايف ىار نمرسو ىلاعت هللا مهحر مصتعملا ميخأ نبا 1 ىلصو ىار نمر نيثيامو نيرشعو
 ةليبلا نيسلا مسي ىار نمّرس ندو ىار لصف ىف حاحتملا باتك يف ىرهوجلا اهاكح ثاغل ثس

 ارماسو ى أ نم ب نيدللا قدا لق فضا 3 23 سلا مضي ع راو د طخ د

 مليعتسا ما ةعئاش غلا ىها ملعا الو ءارماسب اًيلع متبصنو « ملوق ل 5

 دل 3 0 .نيرثع ةنس ىف مصنعلا اهانب قارعلاب ةنيدم ىار نم رسو ةرورض

 يلاعت هللا ءاش نا ميملا فرج ىف هركذ ىنايسو منم مامالا جورخ .ةيمامالارظنني

 اذك 0 2 55 اي ماقأو ابيب را ايناو 0 00 0 دكا ا 5
 ىلا امام هدلاو لقففأو 1 قريبكر كيب نمردو ىنامالا بانك اق” قابيلنمالا جرقلا وبا ةركذ



 نسحو ىهالباب برغل ءانغلا ىف ىلوطلا .ديلا مل ثناك ديشرلا نورهوخا ىيشاهلا بلطلا
 اهرسكو ةيجعما نشلاب تيينلكس ال1 اول ةيراج ثناك مما نال نوللا دوسا ناكو ةمدانملا
 ريزغ لصفلا فاو 0 0 ليق اذهلو ةغحلا ميظع ةداوس عم ناكو ءاه ماللا دعبو 0 0
 اره هلم“ لسحا الو اياسلا نم نا هلق“ ءافلخلا دالوا ىنري ملو فكلا خس سفنلا ع عساو بدالا
 رادقم اهب 0 هنيعقو ناسارخ ذ كنمود نوماملاو ا دادغبب ةفالخلاب ع عبوبو

 0 ل, ل ب ناكان' ومالا نأ 0 0 اة

 ىلع تكي قتلا ملا ركل راو و
 اتالثلا م ملعبابم كنياكو كل ةكرابملا ةوبقلو نوماملا مع وهو روكذيلا ميهرب| اوعدابف دادغبب نييسايعلا

 معياد مث ىنطابلا ىف ا معباب دادغبب 1 مدحا مهنس هلا ىذ نم نيش سيخل

 سيعا ةعيجلا 0 ناك ايلف نوماملا اوعلخو نيتئامو نيتلثا دنس رخلس مرحملا نم موي لوا ىف دادغب لدا
 دهعلا ةيالود ىسوم نب ىلع عباب ال نوماملا ناكوربتملا ميهربأ دعصو ككلذ اورهظا محملا نم نولخ

 ىلع كلذ ّرعف ةرضغبلا:سابلب.مهوماو  سابعلا ىنب راعش وه ىذلا داوسلا سانل' كرتب سانلا رما
 موب داوسلا سبل داعا مث .نوماملا ىلع اهويقن ىتلا بابسالا ليج نم ناكو اصيا سابعلا ىنب
 هر انا ىف ىيبطلا ةركذ ككلذ ىصنقا ببسل نينيامو عبس نس ةدعقلا ىذ نم ثقب ةليلل سييخلا

 ةليل هزافصتسا ناكو ىفغتساف هسفن ىلع ميهربا اخ ناسارخ نم دادعب ىلا نوماملا مّجوت ايلف
 اهحرش لوطيروما دعب كلذو نيتيامو ثلث دنس ةجلا ىذ نم ثيقب .ةليل ةرشع ثلثل اعبرالا
 رغص نم ثيقب ليل ةرشع عبرال ثبسلا نوي داذعب نوماملا لخد مث اهركذ رصتخملا اذه ليتتخإالو
 ىعازختلا لبعد :ميف لبيع ميهربا ىفعتسا الو نيتيامو عبر ةنس

 قنام سلطا لك ميلا ىفهف ملهاو قارعلاب ةلكش نيارَمن
 قرامتل هدعب نم نحل صعتلف اهب ائعلطسم ميهارنا ناك نا

 قرايلل ةدعب نم نجا صتلو لرلزل ككاذ دعب نم نجل ميشو
 قساف نع قساف هنالخلا ترق نداكي كاذ سيلو نوكي 1و

 اوناك ظدلفلا ءلواه قراملاو نيتيجعملا نيازلا متي لزلزو جتا ءامخلا ينو ميملا مصب قرار
 ميلع ثلخذ دقو 59 ىل لاف ميهربا لاقو ةريهش ةلبوط ميهربا ر احنا رصعلا كلذ 0

 لاق هفووفعلاو تدلع تنم ىذإلا انأ/ نيئنؤلا ريمأ اد "كلف دونمالا فياكلا "كنا ”يعوفعلا دعب
' ١ 

 ندكح اذ  06ا حلا
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 ثلو ىلا تاّرسلابو انشيع نم بهاذلاب ثسقا
 لاخر اس ناكل" ةدقعغو ٌلحا مل مكدهغ ىلع 2

 اضنأ ةرعش نمو
 ردكلا نم ملسي مل رات دقو ةدع نع ناكام اذا ميركلا دوج

 رشا يعول يات مح اهقرأوت يدم ال بناحملا ١

 ردبلاب لطلا لوط دعب نم هادي ثحمس ناو مومذم دعولا لطامو

 6 00 اهّرهب لجر ىلع بنعال دوجلا ةحوداب

 كم مههش مسا ءارقفللا قم, ةطال ظبواز ١ املدالسلا نم برقلاب ةديلب ىهو جيزاوبلاب ن اكو

 ميف ليعف

 يتسن نأ ةيعسلا نكس موصنلا لوق ّىكب لفالا

 عبتت ةلس تلا" ناك مهنيد قف سانلا عيس ىبتم

 نقب ىتح عمجسلا ف صقربو ريعبلا لا ا كانا

 هشلاالا لافتا رعمازس لالا بحب نب ا
 عبشلاو اير اخر فت »د تي ذا رتبحلا كاذك

 ةديدع عيطاقم مل دروأو م ىلثاو ليرأ خر راك ىق قوتسملا نب ثاكربلا وبا ةركذ
 5 كنان كمر

 ةرعُسش نمو لضاف تاش لاقف ةديرخلا يف بئاكلا دايعلا ةركذو اهبنيد

 مرح“ زعتوعل ءتعدا ىبناك مدهججو قفرصبف هلا رش ل

 ملسم ظلتق م اثآلا مظعا زجربش ىتلصو ةركد © مثالا ف و ناك.ناف

 ا ناكو ىلاعت هللا مسيح البلا ابامتسو رشع ةسرطللا 5 بر رهش كنلاث نيبيخلا 2 فوتو

 اا دل م اذ خ5 ١ ل 0 ّ مد 0

 بنانعلا ىف 1 ةذاسم 0 لسولا 5 قى قرشلا 1 نم الل ةديلب

 اهويسو ىرخأ ةديلب انهم برقلاب ثيشناو ابيضاق ريبظلا ناك ىتلا ةيمالسلا ثيرخ دقو ىبرغلا

 دبع ند ناجل نب هللا دبع نب ىلع نب ده نيرفعج ىباروصنملا نب ىدهملا نب ميهربا قعساوبأ



 ىمالبسلا لوق. نم ذومبامريخإلا مكبيلاو ثلق
 م

 ملوقودو روبشم ا رعاشلا

 رددلا وه مىبو ايندلا ىهرادو قرولاو ثكلبب ىلامأ كشف
 ف"٠رح ف هتوي نب ةلودلا لدضع ةيجرت ف اهركذ ىتايسو

 اضيإ هلو
 هانز ف كي اكتم تاج داك
 انبتحت ىككلفلاو كالقالا انقوف نيف

 اضيأ ملو
 ثبر لاوحالا ىفف لبم ىلع
 ليي نتيات ثرقا' نا رضي

 مكحلا دبعلو ىلاعت هللا ءاش نا ءافلا

 اسورع ىلجت ١ ئقو شقنلا ُككش

 اير لاا فكاشلا ضلع اب

 0 ءانبا يع اا
 مجحنأ ككين ىنو راهقا لت ىف

 ةرحس ىفونو 2 نيتسو ثلث نس ةرخالا ىدابيج رشع عسا دحالا ذليل مئاالو ثناكو

 مسيح مطقملا 2 دغلا نم نفدو رصيب ةيايتسو ةرشع ثلث منس نابعش نم نيرشعلاو نمانلا

 هللا دبع وبا وهف روكذملا دايعلا امأو ةفيطل هبف هنقيوطو ةرعش نم اريثك ايش ةدلو ىندشناو ىلاعت هللا

 ةنامالا ةرثكب اًروهشبم الصاف .ناكو تنيعن نب ناطلس ند ةربغلا نببلبريج ةنامالا ىبا نب ثم
 نيسيخو ناهث 0 زمثدالو كيناكو د ردنكسالاو رصيب هيناويدلا 6-0 0 باقكو ةالوتن امجف

 ىلاعن هللا ميحر ةرهاقلاب ةنايتسو نيئلثو 6 ظلس ناب ابعش سماخ ىف قولو هيايسيخو

 ىلصوملا ىعفاشلا ميقفلا ةيمالسلا ىصضاق نب ددلا ريهظ كقلأل ار كس نيرض نب ميه مهربأ قعسأ وبأ

 هللا دبع ىبأ ىبضاقلا ىلع مقفث لصوملا لها نم قعسا وبا لاقف معبرات فاد نبا ةركذ

 داعو .ةعايج نم اهب عيسو دادغب مدق ملم عيسو لصوملاب ىلصوملا سييخ ند رصن نب نيسحلا

 نب نيحرلا دبع ثاكربلا ئبا نع لدراب ىورو لضوملا ئرق ىدحا ةيمالسلا ءآضق ىلوثو ةدلب ىلا

 ممالك ىبتنا ابلها نم ةعامج ملم عميسو دادغب ملم عميس متافنصم ىم ايش ىوجنلا ىابنإلا ده

 ثيدحلا ءيسو دادغب .ةيماظنلا 0 مقفت هيدنسلا نم قارعلا نم ملصا ًالضاف اهيقف اك ناكو

 مظنلا ميلع 5 اهب مند كلاطو كضولا لايعام ةديلت ىهو ةيمالسلاب ءاضقلا ىلونو ةأورو

 ملوق مليف ار ميظنو

 ىتاييش نم ردغلا سيلفر دع ىلإ 2 اي ىنوبسننال



 ا/

 ميسي صاصقلا قوتسملا ةامرف لتقلا هياع بجو لجر ىروكذملا مكحلا دبع ر عش نمو ملعأ هللاو ةركذ

 دل

 3  ةيرلا 1 لوق 0 نينا نيذه نم لوالا 0 كلف

 ظصيملا مثديصق ىف هللا ملك نأ هركذ ىدالا ىنملا 0 هيقفلا لوذ نم ذوخام ىناثلا ثيبلاو

 ىسسيع زئافلا وهو ذوي اهكتلم اهب حدتمأو ةبرصملا ر ايدلا ىلا رثكم نم مدق دقو كانه اهثركذ ىتلا

 دلبيج نم لافف راثلا 20 نب عتالط يلاصلا ةربزوو ىديبعلارفاظلا نبا

 ردم ازيلال ىتلا سبعلا حديب ةديصقلا

 منكلاو فورعملا ةبعك ىلا اًدفو مرحلاو ءاخطلا ابعك نما نحرو

 منح ىلا الا رح نم ثرس ام ةضفرف دعب ىنإ كلا ير د لبف

 اًضيإ مكتحلا دبع رعش نمو

 اهرثث ىف مب ٌتَيبْنا ىذلا اذه ىجاصل ثلقف ابجع ثّرسنو

 ىسنلبلا ىسلدنالا قاقزلا نياب يروردلا ايل نب ىلع نمسا ىبا لت مدرسا تالا

 امحضو دق ٌحابصلاو ابفيجف 0 نيووكلاف  قاظ:ندالثو

 اهفن ذأ قربنعلا تيل هقئاقش انل دعي شورسلاو

 0 لاق. :اشتب د# مادبا قال لظف

 بوبا نبا لداعلا تكلم ا ربزو ركش نباب ىورعملا ىلع ني هللا دبع دهوبا نيدلا ىفصربزولا ناكو

 عمطا كرا دوج ىابو تا دغ باب ىالف

 عصا ام ىنلدف ثلا الا ىبهاذمو ىكلاسم ىلع تدم
 عيجا دقيلعلا ثنا ايناكو ةدحو ككاب تاودالا انيناكف
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 زاريش ىلا ملعلا بلط ى ثلحرو لاف نيعستو ثس دنس ىلع ثلد لثالد ركذف ةدلوم نع

 دكسردملاب ءازعلل هياحصا سلجو ملعا هللاو نيو نع طل فمما ك لبقو ةلايطر او رفع عم

 ىرزو هلجال ثلس ةسر دملا قلعت نأ بجاولا نم . ناك لاقو 8 راكناب بنك ككلذا ماظن ربخلا

 رسكب ذاباز نور ناك عابصلا نب ديسلا دبع رصف نا ميشلا سردب ترا هياكل دج

 ظيجخم ظحوتفم ءاز طددكاسلا واولا دعبو ةليبملا ءارلا مضو ثح نم ةانثملا ءابلال نوكسو ءافلا

 طظفاحلا ملاق ات ختيذم الاقل سرافب ةدلب :بجعم لاذ فلالا دعبو ةدحوم ع ان كيلالا

 ملعأ هللأو ءافلاا نتف 2 ةربغ لاقو باسنالا مداتك ىف ىناعيسلا دعسوبأ
0 

 عماجب بيطخلا قارعلاب ىنورعملا ىرصملا 50 ميقفلا ملسملا نب روصنم نب ميهربا قعسا وبا
 31 ءارجأ ةرشع ف فر اريشلا قسما نأ د ا

 مقفلا دادغب ارق اهيلا بسنف دم اهب ل دادغب ىلا رفاس ايناو قارعلا نم نكي ملا ديج

 قلعو ىزاريشلا قعسإ ىبا قيشلا باحصا نم ناكو ىرمرالا 0 ىلا
 ىلجم ىلاعملا ىبا ىناقلا ىلع هدلب هقفتو ىدادغبلا للا نبا ككابلا نب دج نسحلا ىبا
 قارعلا مل ليقرصم ىلا عجر ايلف ىرصملاب ىفرعيددادغب ىف ناكواللا ا ل
 لعلا نيا انعبش ىندشنا لوقي ناكمنا روكذللا قحسا هك فور دقو ملعأ هللاو
 ٌدناق مسيرلو دادغيب روكذملا

 ريعنُوس هيرتعي دق قسحلاو .هلطابل نييزن لوقلا فرخز ف
 رييانزلا تن لقبت تيمذ ناو ' هحديت لخنلا اج اذه لوقت
 روثلاكةايلظلا رب نابل نسح اينيفصو تزواج امو انذو]اكا وم

 ىقىدايج سس نيرشعلاو ىداحلا سييستلا موب, فوثو ظيام سيخو رشع ةلسرصيب مناالو ثناكو

 ميلا مضي ملسمو ىللاعت هللا هيحر مطقلا فس نذدو رصيب ظبايسيخو نيعستو ثس لس ىلوالا

 ا باطلا ىلو مكحلا دبع دهتوبا هيساردقلا لببن لضاف دلو هل ناكو مالا ديدشنو

 نداب فورعللا ليربج نب دابعلا  ةرعش نيف فيطل رعشو ةديج بطخ مل ثناكو هدلاو ةافو

 هدب ثرسكناف عقو دق ناكو رصيب لالا ثبي ناويد بحاص ناكو ملعلا ىخا
 0 فيتا نيرا 0

 جلا نع ىصقتسيرسكلا اهءاجف ةقراس ىهو ابنع عطقلا رخات

 1 سيش نب رفعج ناويد ف نيتيبلا نب نبذه ثدجو مث ةردان راعشا كلذ ربغ هلو
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 3 نيدلا د بقللا ئىذاناز اروريغلا كار نوب فسوف نب 0 0 معرب ا قعجاالبإ 5-5

 58 5 0 ىلد الو 6-0 مدقو ل اضو 0 0 يق او ا

 مث 0 اة 00 بعام م نب رصن 00 0 0 8 اهالونب 00 'مللاسأد] دغيد

 بذعلا 3 ا الا 0 0-32 مد ديبي ماسلا نب 3 ةمرصتتم جبأ يلا

 ير الا ازابكي قلخ دف + منال كلة وبك لدعلا م

 ليس اذه ىلا امااولافف ىو لك نع ساثلا كلا

 قلفم رعاش دادخب ناك ىل !اعق:هللا ءاش 0 ىلا لولا ديلا نب دهترت وب نيشلالاقو

 ليلو ةدمقولت 0 2 كب تاكد - 0 تع ريحا : ءاكذلا كو ةأرث

 لس ىف مثاللو ثناكورصحت نا نمرثكا ملساحمو نيدلا ىف دّدشتلاو عرولا نم مياغ ىف ناكو

 اهلاق ةةرخخلا فذاك نم ندزفعلاو ىداحلا دحالا ةلبل قونو ةاناروربقت جدايثلاو  نيعسو كلت
 دغلا نم نفدو دادغبب ثيايعيراو .نيعبسو ثس نس ىبو والا ىدايج ىف لبقو لدذلا ىف ىناعرسلا

 ملوقب هللا ءاش نازك 2 ةلل) ذيعهتيشأو ايفا 0 هل

 قاب يلايللارم ىلع ٌىح هركذ نم يل
 رشننا نمو ىعفاشلا باجحصا ماما مقح ىف لاقف دادغب ريرات ىنراجنلا نب نيدلا بح“ ةركذو
 ةدلب ذابأ: ارورمفي دلو هثذمالت نمراصمالا ءايلعرثكأو دهزلاو ملعلاب مدامز لها قافو دالبلا ىف ملضف

 باقولا دبع ديحا ىبا ىلعو ىواضيبلا هللا دبع ىنا ىلع هقفلا 4 ارفو زاريش لخدو اهب اشنو سرافب

 0 يا لخدو ىروجل | ىلع ارقو ةرصبلا لخد مث نيمار 0

 0 اقو هباينلث نيعستو ثلث دنس فق ةدلومو ىربطلا ب بيطلا ىبا.ىل ع

2 



 ع

 سيردتلاو ى بونفلا فى ةرصع 0 ميدقغلا ىزورملا قحسا نب ديحأ ند ميهربأ قحساو با

 عرس ندا قارتلاو ماير سلا كقتناو ميق عرد و ل سابعلا ىبا نع مقفلا ذخا

 س 1 00 سرك 0 ارهد دادعبب 0 الا رميتلا سا ةريثك ل فنصو

 نذدو 00 نيعبر 0 2سم بحجر نم ىنولخ عستل قونف 0 0 داق ا 5 قى رصم

 ثبسلا ةليل نم هيتعلا دعب قون منا ليقو اهبنع هللا ىضر ىعفاشلا ما مامالا درت قم برقلاب

 واولا جو ءارلا نوك .روكسو 0 7 كىرورألأو ةروكذملا ةنسلا نم بجر د هليل ةرشع اكد

 هذه ندم ع عيرأ ئماىلا ارخ ىسارك ىدحا ناجحهاشلا ورم ىلا ظل 00 "1 اهدعنو

 وك طلاق ,راجهاشلاو 1 نع زيمتتل ناجهاشلا ورم اهل ليق اهناو 3 و ةارهو روياسنو

 ىلع ميلا فاضملاركذ اومدقي نأ مهتداعو حورلا ناجعلاو ككللا 0
 دل ١ك 4 اودازو 0 ككلملا ريرس ىو نينرقلا 1 ردنكسالا اهاني ةذه ورمو ف ذاضمأ

 لإ 0-5 هدحأ ىلع قز ةطصا ريخطما ى لاو قرار ىلا ىلا ةسنلا ىاولاق انيك ءار ايلا
 0 ا 00000 بسللاب 0 0 تع 00

 نيدلبلا 1-5 ١ مدل الكا بقي ىفاغلا مقفلا 0

 ميقفلا د كر ا نارهم ن 0 ميهربأ نب د نا نب ميصربأ 0 بأ دال

 ويس ما لوصالاو أو مالك اك ذخا لاقو هللا دبع وبأ مكاحلا ةرك 0 ىلوصالا ملكملا ىف ىفاشلا

 ىذلا ريبكلا مياتك اهنم ةليلجلا فيناصنلا ملو ناسارخو قارعلا لها ملعلاب ملّرقاو روباسين
 ريعو كنادلعم' مريخ لك متبار ”نيدكللا» لع ةزلاو ' نيذلا 0 + ىلجلا عماج هايس

 عل كثشو نيارفساب مقفلا ل ىريطلا بيطلا ونبأ ىضاقلا ملع ءادخأو كل 0 مك

 لاقف روباسين نب ران قايس فى 1 سرافلا رفاغلا دبع 0 وبأ ةركذو روباسلب ةروبشملا ةس .ردملا

 طمامالا طارش 00 يللا 0 ا 00 ع خاب 2 كج :

 هللأةيحر ةداهشم ف ا د ساس لاما 1 تا رواسب
 ةرمغو هفيداصن ى هنع ةياورلا ىقهيبلا ركب وبا ظفاححلا رثكأو ى دابا كلم ىلإ تاخا

 ىزجسلا ديحا نب يلعد دج ابا قارعلابو 0 ابا ناسارع : حسو اصلان
 000 5 ديبحا دماح فا عدلا ةيجرلت ف ف نيارغسأ ىلع , مالكلا ى تاكفو "0
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 نويضم كدا ابعلا هتيثا 0 ىأ| لفتلات| شنت 0 0 ءانبا انا نايعالا

 ف لماسنا #0 5 ط نم فاننا 1 تا ىف ميق تع هلا دعي را ّق

 0 دقياضتم اذه 0 نع موكا ا 00 5 دسورحملا ةرهاقلاب ظبامتسو نيسيخو

 ماظننالا نم ىنامالا اهثدحت سفنلا نا ال هيلا تأبحلا ةروكذملا ةجامحلا نا ملعيلو مبلع فقاولا
 دعاس اربعكلذ ىلا نا نيدو كاجو للك لكل ةرئاسلا يلعب شور كفاب نسل

 ىراب## ف ىدرتلا | نمردبلا اييرحور ول طونا) سيالكلسب لإايب سلا رار ودنا للا ا
 نيمأ مامزكو, تيب ةياقو نما انرادقإب, نافرعلا ,لم ان لمحو ةفارتلا

 ةزمهلا ضح
 نب دعس نب عةثراح نب ةعير نبوريع نب دوسالا نب ديزي نب ميهربا رايعوباو ناريع وبا
 ابنع هللا ىضر ةشئاع ىار ىعبات ريهاشملا ةحيالا دحا ىعمنلا قوكلا هيقفلا عجتنلا نب ككلم

 عسن هلو ةرجهلل نيعستو سيخ ةنس لبقو ثس تنس قون عايس.اهنم.هل 'ثش ملو اهيلع لخدو

 قاد لسا ةافولا مترضح انو عصا لقا .وسيخو نايث لبقو ةنس نوعبرأو

 راثلاو اما هللا نأ رانك ا ايذا ه5 انآ ام مظعا رطخ ياو لاقف ككلذ
 ةيععللا سبق نب ديزي ثنب دكيلم مماو ظمابقلا عب ىلا ىقلح ىف يلجات اهنا ثددول هللاو
 ءاخلاو نول لأ جتفب عمخلا ى الإ مئيسلو ملع هللا ىحر هلاخ وهف ىعتلا ديزي نس دوسإلا ل

 ند وربع ند رسج عيجتلا مسأو نملاب ج جذم نم ةريبك ةلبيق ىهو ةليبم نيع اهدعبو ةيجعلا

 دا منع دعب ىأ رق ني يححإ حل قبلا دل ليقا اينو ددا ند تلات ند دلاخ ند 1

 الا نبال سسنلا» ةرهجيج نم هلق يي دهو اذه ريغ هبسن ىف ليقوريثك قلخ مهند

 300 نيردلا كف نينوم مألا تاس 00 .آبقفلا 9 0 0 يدقلا لاوقالا 0

 ىارلا لها بهذ للاشسا لأ ناكر مط ثيدحلا نيب ايف عم 0 كدا

 0 0 ّ ةربقيب 0 دادغبب 0 0 كيس 0 نم نيقب 0 قون نأ
 ظلس نيسيخ دم حت لاب هفرع ءأ ىروثلا نيكس السم قا ىدنعوه لبنح ند ةيحلا نلاقو ىلاعت هللا
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 ساتعلاو با نيدلا سيش ىلاعت هللا ةيحر ا ميحرلا 2 هللا مسيل

 ىدلاا هللا دك دعب ؛ىلاعت هللا هيكل ىناشلا ل 5ك ا نب ميهربأ ند دج 0 ديحأ

 « ءاسقنالا 5 0 الجأ سفن لكل بتكو ؛ ءانفلاو رانا ةدانعا ع مكحو ؛ «ءاقبلاب درفت

 | ىقاوصو معنلا غباوس ىلع ةديحا ءافعضلاو ءابوقالاو فورشملاو فيرشلا نبي دبق ىوسو
 هل كيرش ل ع نال ا هءانقلا ,انازم لذا فكاردا نعرزصفلا) كنرتعم َدَيَح
 ةلوسرو دنع ا24 نا ديغأو فاطمالاو حابصالا ىف هير ةيحر ج ار نال عيل صاخم ةداهش

 هلآ" لعوب هيلع هللا ىلع ءءاضيبلا ةجملا فولي لاى ءاذلاو «ءايفصالا مركاو ءاسنالا لضا
 «ءابقنالا عا ةحباوزا نع هللا يضرو «ءايسلاو ضرالا مأو دب ةئاد 0 ءاجنلا ةذاسلا
 0 ريمدقتملا ر ابخا ىل لع عالطالاب اعلوم كلك ذأ كال ل انلا قرصتخم ادهف ٌدعبو

 ىلع ىنليح ع عقوف رصع لك مبنم عمج نمو مهديلاومو مهئابفو جراد ةهابنلا ىلوا
 ةيبالا ةاونأ نم ثذخاو ىفلا اذهب ةموسرلا كتكلا ةعلاطت كا ناديكف عبنتلا اةرثكو ةدازن انتسالا

 نينس ىف ةريثك ثادوسم هنم ىدنع لصح ىنح ثكلذ ىلع لزأ ملو بانك ىدهدجأ مل ام هل سنقنلا

 دعب الا هيلا :لصا ال هنم شب ةدواعم ىلا تجتحا:اذإ ثرصف. هصعب ىرطاتخ ىلع قلعو ةديدع
 0 ا ها ترمب هنوكل 0 داخل

 نم ةزيهلا أ 3 ا 7 ديحأ 00 2 0000 هام وا ةزيهلا

 متقعلا ريات لال يدا اذه ناك ناو لراخللا لها نوكل رخال فاعف فكل ذكو ءاحلا
 ريلصلا هذه نكك نيسناجتملا نيد سنجلا ما سلا, سال ككاو رعلا قى رخاتلا ميدقتو
 ىضر نيعباتلا نمالو مييلع هللا ناوضر ةباحصلا نم ادحارصتخملا اذه ىنركذا ملو ديلا ثجوحا
 مل“ ءافللا ككلذكو مهلاوحا ةفرعم ىلا نسا رانك هيا عدا را ناسا هللا

 نيدلا لضانالا نم ءاخ 0 ل 'ءافنصملاب ءافتكا ملاح ارك
 0000 ا مهرأ ملو ىنمز لف د | 0 35 و مهند دحا

 ل نم لك لق ءارعشلا و ءازرولا ادا, ءارمالا وأ ككوالا وأ 0 1 ةفئاط ىلع رصتخلا

 لوطي الكزاجبالا 6 هيلع تفقو اهب هلاوحا كر ثبتاو هئركذ هلع لاوسلا قلو سس لا نيب ةربش

 نع كتدتفوي دب :ةظررفط ام ىلع سنا كتتعفرو اهيلعا كلر دكا ىلإ ةدلومو | ةتاقور تدار كانكلا
 اةزذان ىاإ ةيركم نمار قبلي اما كش لك ماعم نم كرك ذر مف عصت يور الا ام ظافلالا
 فعن اهنا ضاودلاب 1 كلا راسا لع اروصقم داربالر ةلماتم هن يفشل ةلاسر را رعش وأ
 ةزبجو ةبطخب هحاتفتسا نم دي نكي مل ككلذك راص نا:دعبو اًنتفم ناك اذا 0 0

 تانفير كانك 21 0 هكدز“ عت باكا اذه 'ككلذ. عوج :نم اشف اهنا فكرت
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